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  نقد فرمايشات اعليحضرت در
  برنامه افق ايـــــــران

  )1بخش  -فتمهقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

  

ن اينکه  ايرانيا از نگرانی خودش را ،طرف گفتگو      ِجوانک  ،درگفتگوی اعليحضرت دربرنامه معرفی افق
پاسخ برای  اعليحضرت در ی ميدانند مطرح ميکند وانمتداول وھمگ اسالمی را اتھام وابستگی به جمھوری

  >حداقل بمن اين اتهامات را نميزنند كه من بارژيم كارميكنميه خاطر جوانک ميفرمايند <ترض

   :متوجه نقد ھمين قسمت ازبيانات اعليحضرت است ،به احترام اين بيت سعدی تحرير حاضر 

  و خواه  توست       که گويد فالن خار درراه توستنکس نکآ به نزد ما

نھا آشامل است که يکی ازمعانی را  ّ  کل ی  ،بی تدبيری ؛است بی تدبيریخاری که درراه اعليحضرت  است 
  .است اثرات اظھارات وعاقبت افعال ميشود بی تدبيری به عاقبت کار،اين تحرير ديده  که درپيشانی

 منتفی ،ورد که اساسا نيازانسان رابه تدبيردرکاروحرف وعملآبوجود ميبی تدبيری حالتی رادرانسان 
   .ن ميداندآثارونتايج آروانديشه وخودرا مخزن تدبيروبی نياز درتفک ،ميسازد وشخص

  :سعدی بيتی دارد که حق مطلب راخيلی خوب بيان کرده ميگويد

  نيستی رکه کس درسرات وتدبير نيست         خوش گفت پرده دا              ّ آنراکه عقل وھم  

   .دراموراستن آواتخاذ وبکاربستن  استناد به شھود مزبور اھميت تدبير از دمقصو

  در منقبت تدبير مالحظه مهم

، ، مبتکرايجاد اديان مختلف بشودسبب  شده که بشرخدارا خلق کند ،دبيرت درک بشريت به اھميت ونيازبه
ه وضع قوانين عرفی وسپس قوانين جاری واساسی برای نظم وباالخره بورد آ، فالسفه بوجود بت بسازد

تدبير سنگ فرش  حاصله از نھا برای اتخاذ راه وروشی است که ازمراتبآونسق جامعه بپردارد وتمامی 
ه ، مدبرانانسان ھابراين است که فقط عبور ازاين سنگفرشھای مذھبی ويا قانونی شده است واصل باور

ص ازراه مفروض وسنگ فرش شده دينی ويا قانونی منحرف شود  وھمينکه شخ ،وتدبيرانه است
وباصطالح دوران سردرگمی وبی  ذاب الھی وسردرگمی واتھام وگرفتاريھای قانونی خواھد شدگرفتارع

  .غازميگرددآتصميمی 
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عه به تدبيرکل جام نراآواين کمبود است که  ستند،ھعاجز ،درست                       ِ ازتشخيص وبکاربردن تدبير   افراد بشر
قانون وقانون اساسی سرلوحه  فرھنگ وارزش ھای ملی وباالخره  رابنام وتشخيص جامعه ادهپيوست د

   .سته اداقدامات خود قراردا

رزش ا دبيردرفرھنگ وـــبارزه تو عقد اخوت وفکری داشتندملی اعليحضرت ھم درسالھای قبل که با تدبير
   :ی ايرانيان فراموششان نشده بود چنين فرمايشی داشته اندھای مل

 هموطنان ازمدتها قبل تصميم خودشان را گرفته اند  وميل دارند به نظامي برگردند كه هم قرنها با<
  >ن خو گرفته اند وهم حافظ فرهنگ وارزش هاي ملي ايرانيان استآ

  .ورده شود بھتراستآمنقبت تدبير درباره مثالی 

ن ماھی ھا آ اگرھريک از ،دسوده حرکت ميکنآ )نظم قانونی( ب روانآانند ماھيانی است که دريک بشرھم

خواھد زد تا ازبين نطرف آ به اينطرف وخودش را نقدر آ ،ب جاری بيرون بياندازدآن آ از را خود یبا حرکت

 خودرا مافوقئين خودرراھا کند وتدبيرآ تدبيرقانون وسنت ودين و کهکسی   . درست مصداق وحالتبرود

    .ھمه چيزبداند

 تدابيری را ارائه دھند که بتواندچون عمال قادرنيستند که  ،انسان ھای منحرف ازتدابيرقانونی وسنتی
ن آميشوند وھرکه ازراه رسيد وچيزی گفت زمينه تدبيری رابرای  >دھن بين<انشين تدابيرقانونی شود  ج

   .شخص فراھم ميکند

شاھراه تدبير قانون اساسی  رد اعليحضرت خودمان يافت ازھنگامی که ازنرا ميتوان درموآنمونه صادق 
ن نظر مبنائی برای تدبير آ ،مد ونظری دادآھرکه ن منحرف شدند آمشروطيت وسوگند وفاداری به 

 ھمبستگی سلطنت طلبان و –شوراھای مشروطيت  :نمونه ھای قابل بررسی ؛يحضرت شداعل
امروز فقط شرکت درانتخابات  –کام  ترفراندم دا –اب رژيم ھمه پرسی برای انتخ –جمھوريخواھان 

اری وبسيبی تفاوتی سلطنت وجمھوری  -يه طلبانسبز، شورای تجز –امروز فقط اتحاد  –جمھوری اسالمی 
 ، دروارسی به ھريک خواھيم ديد که يکی ازسياسی اعليحضرت است نده کارنامه ن که تشکيل دھآ نظاير
   .عليحضرت کرده وايشان ھم پذيرفته اندن مجموعه را بعنوان يک تدبيرتقديم اآ ،رسيدگان در

رض براحتی درمع ،جوب تدابيرقانونی وسنتی جدا ميدانندرازچا را اشخاص بی تدبير يعنی کسانيکه خود
   .بوده وکی ھستند تملق قرارگرفته وفراموش ميکنند کیلوسی وچاپ

حمايت وپشتيباني ميدهد نچه بمن درجه آ<به قبول بودند که                                 ِ اعليحضرت سالھا براين حقيقت قائم  
ن انجام م نچه كه من انجام داده ام نيست بلكه درحقيقت به سبب كارهائي است كه پيشينيانآبراساس 

  )راديو بين المللی فرانسه(                            >                                                    ه انددا
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کارھائی که شما < :ب به اعليحضرت گفتشد وخطا قای شھرام ھمايون اجراآشنامه ينکه نماآ ولی بعد از
حمايت < عليحضرت ھم به اين بی تدبيری خو گرفتند که> اگتان برتراسترکرده ايد ازکارھای پدروپدربز

  وطرفداری مردم ازمن به اعتبارافکاروحرفھائی است که من ميزنم>

  دوران با تدبيري وبي تدبيري 

رھا  ار وقانونی که درمقابلشان بود تدبيرتاريخ وسنت ،اعليحضرت بغيرازچندسال نخستدرکمال تاسف  
 رش شده ازتدبيرملت وگفن راه سنآونه تنھا  انتخاب فرموده اند بی تدبيری راصل فبجای آن  کردند و

 و ونبود سبب استقاللرچه بود ن تدبيری که ھآکردند بلکه به خفت وتحقيرونارسائی  رھا تاريخ ايران را

ذشته گ و >فرهنگ ما خرده شيشه دارد< .ت وترقی ايران شده بود پرداختندکشوروپيشرفتماميت ارضی 

 >زرگذاردن درفريو<گذشته  یپرافتخارايران رااليق وسرمشق تدابيرامروز ندانستند وتوصيه درفراموش

ن آخرين نمونه آکه  ھمچنان ادامه دارد دشانخو     ِ ساخت                     ِ راين مسيربی تدبيری  حرکت د      ِ و تالش   فرمودند 
 افق«وھمين اظھارات دربرنامه  تجزيه ايرانادعای تحرير قطعنامه  و !ھمين رياست شورای تجزيه طلبان

  .است »ايران

سوگند  ساله سلطنت وقانون اساسی مشروطيت و ٢۵٠٠انسان ھنگاميکه بی تدبيرشد يعنی ازسنت تاريخ 
 نزديک شود سلطنت وفرھنگ ومنش ايرانی بريد مانند يک جسم سبک معلق درھوا ميشود که ھرچه به او

ازيال نبه  ،نآمشخص  تدابير با جداشدن ازقانون اساسی وسنت سلطنت و ميشود. چنانکه اعليحضرت جذب
  .پيرزاده جذب شدندرضا  گلستان و

 يکی دو از غير زيرا ،وردآتدبيری ايشان رابطرح بياين تحرير دراين مقام نيست که  موارد عديده بی 
کمک  –اعالم قبول سلطنت  -ن ب وخاک ايراآمادگی دفاع ازآ( ۵٧بعدازشورش                    ِ مورد درسالھای نخست  

 برپايه ھای بی تدبيری وبه اعتنائی به اھميت و د) ھرچه که ديده ميشوبه پناھجويان ايرانی مقيم ترکيه
   .ن قرارگرفته استآ ثارآ

  وامـــا بعد وابستگي به جمهوري اسالمي 

درتطبيق   )ردش نزديک استگاگراصفھان دوراست (ادبيات خودمان ضرب المثلی دارد که  و فرھنک
درشده  وعمال بصورت  ه ازمخزن بی تدبيری صاھای اعليحضرت ک هھا وکرد هاگررجوع  به گفت ،مورد

ھمين بيانی که فرموده اند گيراست  کرده  قدری وقت رسوب  ھمکاری با جمھوری اسالمی ايجاد نتيجه و

  .نمونه ومورد ارزيابی قرارگيرد ميتواند >رانميزنند كه بارژيم كارميكنم حداقل به من اين اتهام<

  مقصود ازكارچيست

برھمکاری عملی وفيزيکی بين جمھوری  موضوع    ِ ظاھر   ؟چيستمقصود ازکاربارژيم دربيان اعليحضرت 
اعليحضرت کارمند البته  که يدآمت بوجود ميخد و کار                  ِ که ازصيغه قرارداد  داللت دارد اسالمی واعليحضرت 

 ،استخدامی عدم وجود قرارداد کاری وبه اعتبار والجرم ندويا يکی ازشخصيت ھای برجسته رژيم نيست
    .نميتوان گفت که اعليحضرت بارژيم کارميکنند
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   :اما نچه عرض شد ظاھرقضيه وناشی ازبرداشت سطحی وعوامانه استآ

   همكاري وطرفداري درحقوق سياسي

ه ن بآ ، کارکردن با رژيم ويا طرفداری ازدر حقوق سياسی يک کشور ويايک شخصيت حقوقی سياسی
، انگيزه کارکردن ويا بعبارت شمولی ،ن کشوراستآی حکومت معنای ھمفکری وموافقت با ھويت سياس

شروعيتی م اعتقاد مشترک به مبانی حقوقی و ،نکردن بايک فعاليت سياسی حقوقی مانند دولت ويا حزب کار
 يدآويا بوجود بي توافق مشترک مزبور وجود داشته باشد فعاليت سياسی دولت ويا حزب است  وھمينکه 

   .ن يکسان نيستآھمکاری ومحدوديت ھای            ِ منتھا شمول   د،تلقی ميگرده فصل ھمکاری گشوده شد

) درمصاحبه اخيربا (ازبازيکنان درنمايشنامه مدحی قای اميرحسين جھانشاھیآشاھد بسيارتازه اظھارات 
انی توافق مشترک فکری ينده به ايران خواھم رفت زيرا با دولت روحآتا بھار« :که گفت فيگاروست

   .»وسياسی دارم

  هات همكاري با جمهوري اسالمي ج

ھمکاری بارژيم ھا ويا احزاب سياسی دردوجھت قابل بررسی است يکی تبليغ درجھت حقانيت رژيم ويا 
فعاليت ستون پنجم دشمن ھم ھمين (حزب وجھت دوم برطرف کردن موانع حرکت سياسی رژيم ويا حزب 

  .وجبھه را شامل ميشود)د

تھا من عمال درصف ھمکاری با رژيم قرارگرفتند ؛طنت عدول فرمودنداعليحضرت  اززمانی که ازسوگند سل
بزرگترين مانع حرکت جمھوری اسالمی حقانيت  چرا که .درجھت برداشتن موانع حرکت جمھوری اسالمی

راه را برای پيشروی بدون مانع  ،مانع تداوم سلطنتبرداشن  اعليحضرت باومشروعيت سلطنت بود 
. ھيچ خدمت وکمک وکاری مھم ترازاين نميتوان درسھم پيروزی وبقای شورشيان ندشورشان بازکرد

  .يافت

 موانع وايجاد اعتباربرای دشمن ميخواھم گفته باشم که ھمکاری کردن فقط زنده باد گفتن نيست برداشتن
رد قانون مجازات ايران شاھنشاھی ھم ھمين تفسيررا واھمکاری وکارکردن است (جوانب اھم  ھم يکی از
  .)دانسته است

 رب  ،وفاداربه سلطنت بودندتازمانيکه اعليحضرت  ،نشان ميدھد اظھارات خمينی وسران جمھوری اسالمی
رفع اين نگرانی يعنی بی تدبيری اعليحضرت کمکی   .نگرانی وتشويش ازبازگشت سلطنت قرارداشتمحور

 کاری با جمھوری اسالمی است زيرانراھم نميکرد. اين عالی ترين ھمآ به رژيم کرد که ھرگز رژيم تصور
ايام وردھای آدست و زمينه ھای سنتی شاھدوستی ايرانيان عالوه بررفع نگرانی ھای شورشيان از ،که

 شد که ازمتصدی برای جمھوری اسالمی  ، اقدام اعليحضرت سبب ايجاد مشروعيتیسلطنت شاھنشاه ايران
   .بود سلطنت کسب شده

رد سلطنت ايران بگي از را مريکا بسيارتالش کرد که استعفای شاھنشاهآ ،ھنگام اقامت شاھنشاه درمکزيک
زادی گروگان ھای سفارت اعالم کرده آحتی جمھوری اسالمی استعفای شاه ازسلطنت را مقدمه وشرط 

   .بودند که شاھنشاه ايران سخت مقاومت کردند
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رای جمھوری اسالمی انجام ا اعليحضرت درطبق اخالص باين کاروخواسته بسيارمھم جمھوری اسالمی ر
دمی اجازه ميدھد که اھميت اين کارمھم را ناديده بگيرد وقبول کند که اعليحضرت برای آيا وجدان آ ؛ندداد

   .؟ تصور نميکنمونکرده است  رژيم کارنميکند

اقبال شورش ضد ايرانی  نآبرضد سلطنت بود و به  ۵٧نقالب اعليحضرت وقتی اعالم فرمودند که ا
 کارکردن امری نسبی است کارکردن با رژيم محسوب ميشود  ِ د      ّ پدرج   ،، اين بيانات بی تدبيردمشروعيت دادن

کسی درحدی است که ازجمھوری اسالمی تعريف ميکند ولی  ،ورابطه مستقيم با شخصيت وامکانات دارد

 وبا پارهتی است که مشروعيت متزلزل جمھوری اسالمی را تائيد يکسی ھم درجايگاه وشخصيت وموقع

درحمايت وکمک به جمھوری  يا اين دوآ ،تثبيت ميکند نراآساله ايران شاھنشاھی  ٢۵٠٠سند کردن 

 .؟ البته که خيراسالمی يکسانند

  .؟ گمان نکنميا دومی ميتواند خودرا منزه ازھمکاری با جمھوری اسالمی معرفی کندآ

  ي با جمهوري اسالميفصل هاي سنگين همكار

فصول فعاليت ھای مبارزاتی اعليحضرت با رسوب ونتايجی ھمراه است که درکمال تاسف درارزيابی 
   .کايک وارسی کندينھاراآاين تحريرنميخواھد که تمامی  ؛بطورحتم بنفع جمھوری اسالمی تمام شده است

 تظاران ھنگ وکه بافرديدگاه ايشان به اينکه ھرچه اصرارکنيد رھبری نميکنم وبسياری مطالب وابسته  
ملت ايران منافات داشت چراکه انتظاروعادت مردم رھبری شاه درمواقع سخت وتنگدستی است  کمکی 

   .راحتی خيال وبقای جمھوری اسالمی شدشايان به  بسيار

ايرانيان اغفال ديگران نشوند <رابه کرات اراده فرمودند که سال اين توصيه  ٢۵اعليحضرت تقريبا حدود 
  >ن بگويم كه چه بكنيد تا هزينه كمترداشته باشدكاري نكنند تام و

نرا عمل وکاری بنفع  جمھوری آ يا دشواراست اين ترمز مبارزه عليه جمھوری اسالمی را ارزيابی کرد وآ
   .اسالمی ندانست

 چو >رھبری شاه درھمه موارد است –توسل به شاه درمواقع تنگدستی است فلسفه فرھنگی ايرانی <
    .فرمان يزدان چو فرمان شاه

زاد) که موجب آشرکت درانتخابات رھبری کاری راعھده دارشدن ( ،مردم رابه انتظارگذاشتن وبعدازسالھا
ابل تصور با جمھوری ميشود ھمکاری غيرقازبراندازی  رامش خاطر ورفع نگرانی ھای جمھوری اسالمیآ

   .اسالمی است

  )بخش ھفتم پايان قسمت اول(                                           وراز گفتگوپايان نيافت حرف دل 


