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  حقوقدان -اميرفيض

يا آ اينکه سوال مصاحبه کننده بود مبنی بر ،مطلب ديگری که درمصاحبه مزبور درخشش خاصی داشت
  ؟) رھبراپوزيسيون ھستيد يا خيراعليحضرتشما (

 ،اپوزيسيون یوفراگير يتجامع دربابتوضيح با واعليحضرت به اين پرسش پاسخ مشخصی نفرمودند 
ھرچه < :که فرمودند ئيد ھمان اظھارات چند سال قبل تا بظاھر و ؛دانستندمستقيم مستغنی ازپاسخ  را خود

. ھمينجا بايد اضافه کرد که ورشدندآياد  را  ی را انتخاب ميکنم>کنيد نه رھبری ميکنم ونه کس اصرار
ھبری داشتند موقعيت خودرا دررنيوز  آی ٢۴شبکه روز بعد با  اعليحضرت درمصاحبه ايکه دو

  .زاد اعالم فرمودندآاپوزيسيون تا حد فراھم شدن شرائط برای انتخابات 

  سوال ناموجه 

> سوال موجھی رخي يا اپوزيسون ھستيد يا شما رھبرآاينکه <سوال مصاحبه کننده ازاعليحضرت به 
   :با تفاسيرمتعددی مواجه است و ؛نيست

اپوزيسيون وجود ندارد ھرمخالف  زيرا ھيچ قاعده شناخته شده ای درحقوق سياسی بعنوان رھبر **
حکومت يک اپوزيسيون است وعلی القاعده درتاريخ سياسی کشورما ازصدر مشروطيت تاکنون 

   .حکومت بشکل واحدی نبوده که دارای رھبرانتخاب شده باشد اپوزيسيون

وطيت عنوان قانون اساسی مشر در وجود ندارد واساسا رھبر ھيچ ضابطه قانونی برای انتخاب رھبر **
فرقه تھبکارجمھوری رھبری ازمفاسد باصطالح قانون اساسی  و رھبر و ؛مقام شناخته شده ای نيست و

   .است اسالمی

 است  که افراد به دورکسی جمع ميشوند و عی وبل قراراجتماعیانی يک امرطبيرھبری درفرھنگ اير **
   .ن شخص ھمراه ميگردندآايد وراه وروش با افکاروعق

   .را اعالم کند  که مثال بگويد من رھبرم سعه صدر وفروتنی اجازه نميدھد که شخص مقام خود **

  ب زمينی که بلند استآھرگزنخورد        موز اگرطالب فيضی    آافتادگی 

ممکن است  را سابقه اين امر ؛مقام رھبری را افراد به رھبرخود ميدھند نه کسی خودش را رھبربشناسد
اينکه دربين ايرانيان خارج ازکشورکسی بنام سعيد شميرانی خودش را فرمانده دردنيای جھالت يافت کما
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که  فرمان برای فتح تھران دارد مسلح زير ميليون مرد ٣٠بد نيست بدانيد که مدعی است  و ،واندميخ
  .تھران را فتح خواھند کرد شھريور ٢۶روز

  .ميليون ايرانی وخارجی رايدک ميکشد ٢٠شخصی بنام علی فرازنده که مدعی است رھبری  يا

ن ھا دسترسی پيدا آفاظ وعبارات به ما ازمصاحبه ھا برداشتی داريم که ظاھری است وبه اعتبارال **
 گاھی ھائی که ما نداريم درموقعيت ديگری قرارآ نظربصيرت و ولی شخص مصاحبه شونده از ميکنيم

نھم درشان عبارتی که معموال  آمصاحبه کننده چرا مسئله رھبری را طرح کرده  ؛دارد اوست که ميداند
  .ويا نه ختم ميشود ریآکه سوال معموال با  ؛ددرباره متھمين سوال ميشو

مريکاست نميداند که موقعيت آکرد که مصاحبه کننده که وابسته به سازمان اطالعاتی  يا ميتوان باورآ **
 !! را ازچيست که حل اين معضل فرقه تبھکارجمھوری اسالمیاعليحضرت درمبارزه ايرانيان عليه 

   .؟؟ باورکردنی نيستاعليحضرت خواستاراست

    رتموقعيت سياسي اعليحض

   .ادعائی که دارند نھا شناخته ميشود نه ازآموقعيت سياسی افراد ازشناسنامه حقوقی 

قانون فرھنگ کھن  ايرانی ون ھويت ملی وآمنشاء  حقوق سياسی اعليحضضرت حقوقی است که **
ن اتيان سوگند ياد آ اری ازن حقوق معتقدند وبه پاسدآاعليحضرت به  اساسی مشروطيت است وشخص 

اين (. باشداند برای شخص اعليحضرت بی اعتبارنباشد نميتو ن حقوق که برای ھرکس معتبرآ و کرده اند
درقانون اساسی وسنت مشروطيت  ) مصرح ومدونبيان گرفته شده ازاظھارات خود اعليحضرت است

  .است

ان ھمه ايرانيمعنوی  رھبر و حقوق سياسی وسنت کشورداری وشالوده فرھنگ ملی ما ايرانيان شاه را پدر
ازاين   فرقه تبھکارجمھوری اسالمیشاه بلکه حتی سردمداران  نه تنھا اپوزيسيون مخالف دولت و ؛ميداند

بيانات از > من شاه ھمه ايرانيان ھستم. <قاعده سنتی وفرھنگی ودينی ايرانيان مستثنی نميباشند
   .نشاهشاھ

همه ايرانيان است كه اپوزيسون معنوي رهبر اعليحضرت رهبراپوزيسيون نيست و حتما شاه وبنابراين 
  يدĤن به حساب ميآ هم جزئي از

  موقعيت اعليحضرت خارج ازحقوق سياسي 

  .>نباشد نھا مشھودآدوضد ھمواره ضد ھستند ھرچند ضديت درفلسفه گفته شده <

شورش  قبل از خوند ومصدقی وکمونيستھا ازآايادی  متشکل از جمھوری اسالمیفرقه تبھکارسردمداران 
وھمراھی کشورھای  ۵٧نظام سلطنت مشروطه ايران بودند با شورش با ) اپوزيسيوندرمقام ضديت ( ۵٧

 فرقه تبھکارشه مخالفت وضديت بين اساس وري نھاآاين توفيق  سلطنت موفق شد و اپوزيسون ،خارج
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ال نھ ،۵٧شورش  بين نبرد وازھمان زمانِ  از خشک و نراآوبرعکس  قانونی سلطنتیپيروان نظام  با را
اگونان که نشان دھنده حيات سياسی اپوزيسيون جمھوری اسالمی گون مخفی بصور و شکارآھای مخالفت 

   .شدبود کامال خود نما 

بنابراين  ضد  مدآنجا که ضديت با نظام سلطنتی ايران با شورش وحمايت بيگانگان ازقوه به فعل درآ از
ودرکالمی   ميشود فرقه تبھکارجمھوری اسالمیان وضديت دراين معادله متوجه نظام سلطنتی اير و
 ) شناخته ميشوند  واپوزيسيون جمھوری اسالمیتنھا سلطنت طلبان قوه واقعی واصلی ضديت ( ؛رگدي

انه قدرت ومقامی گاعليحضرت ي چون فرھنگ سلطنت  مستلزم فرماندھی ورھبری معنوی شاه است لذا
  وباز: ھستند که رھبری معنوی اپوزيسيون را متصدی ھستند 

الل وتامين حقوق ملت قنجا که برحسب قانون اساسی مشروطيت اعليحضرت  نماد ھويت ملی واستآ از
ايجاد  ضديت گروھی ازايرانيان به معيت خارجيان با نظام سلطنتی ايران و تجاوز وشناخته شده است 

مينمايد لذا درشرائط استثنائی کنونی که فرقه تبھکارومبارزه برای اعليحضرت درمقابل تکليف مقاومت 
تداوم اجرائی قانون اساسی امکانات مجلس وجودندارد کليه اختيارات الزم برای مبارزه وبازگشت دوران 

   )ريه دکترمصدق = درنبود مجلس ھمه اختيارات باشاه استظنعھده اعليحضرت  است ( به

 بان اين مسئوليت قانونی را قبول واعالم کرده اند بدين ترتيب طرح سوال ازآاعليحضرت ھم درنھم 
    .اپوزيسيون ھستيد يا خير سوال موجھی نيست يا شما رھبرآاعليحضرت به اينکه 

عنوان قانونی من رضاشاه دوم <اينکه  اعليحضرت  به بيان بوضوح  نيز و ٣۵٩١بان ماه آسوگند نھم 
وب سنت سلطنت انيان را درچارچاست که اعليحضرت رھبريت اير اين دريافت حقوقیمتضمن  >است

طرقی اين زنجيره پايدارحقوقی را متزلزل ويا  ديگر نبايد با استفاده از ومشروطه ايران داراھستند 
  .بگسلند

  نگراني 

مادی ديده اين نگرانی پنھان کردنی نيست که دربيانات اعليحضرت تفاوتی بين رھبری معنوی ورھبری 
ن محدود به مسائل اخالقی ومعنوی واموری آاعليحضرت است دائره  نِ آ . رھبری معنوی که ازنميشود

ت واين سني ن واردآ دارد وبه ھمين دليل باب مسئوليت بر است که مافوق مسائل مادی واجرائی قرار
 ی ھمان است که دراين رھبر و ،ممتم قانون اساسی متعلق پادشاه گرديده است رھبری ھمان است که در

موزش آ ن تربيت وآھمان است که اعليحضرت برای تصدی  باز و ؛فرھنگ ايرانی بنام شاه ناميده ميشود
   .ديده اند

موزش هاي الزم براي كارهاي اجرائي ومديريت رهبري را ديده اند ونه مصلحت مبارزه آايشان نه 
   .ورود ايشان به كارهاي مديريت مبارزه استدر 

کارھای مديريت واجرائی ماده ورود به آه ميشويم به ھيچوجه بياناتشان متوج که از نطورآاعليحضرت 
   .مکررشان به نافرمانی مدنی بدون خشونت بارزه مھم نشانی مزبوراست مبارزه نيستند واصرار
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 ن سعی درآکه قانون اساسی مشروطيت ومتمم ، ھمان است  اين مھم که خصلت نيکوبرای ھمگان است
اعليحضرت را  مقيد ساخته که بافرمان خود اقدامات اجرائی را  عليحضرت کرده است ون برای اآحفظ 

  .متوجه  نخست وزير ويا الاقل فرماندار اپوزيسيون بفرمايند

  سوال مهم

   :؟  پاسخ اين تحرير اين استنچه عرض شد درتوجه اعليحضرت قرارنگرفته استآيا آ

مراتب  از ،ن اشرافت کاملی دارندآ واعليحضرت ھم بر ؛بديھيات است از نچه که عرض شد وآھمه 
اگرسلطنت طلبان  ؛سلطنت است که درکمال تاسف درتحميل تحريم سياسی اعليحضرت قرارگرفته است

حتم  بطور نھا نيست وآاعتنای ايشان به  عدم  دليل عدم توجه ويا  ،ن پای ميفشارندآ ست که برسالھا
  .است که درپشت ماجرا وجود دارد قدرت تحريم ھای سياسی تحميلی براعليحضرت

   شرط شرائط 

اين سپردن  ،، درظاھرکه بتوان حقوق مردم را تامين کرد شرائط به صورتی باشداينکه ميفرمايند بايد 
 اين بيت الھوتی استفاده کردند و يکی ازبياناتشان از ليحضرت دريادم ھست که اع ؛به تقديراست کار

  :فرمودند

  ام ما نگردد         کاری بکنيم تا نگرددگرچرخ به ک

 چنانکه شرائط ناپاک وعذاب دھنده حاکم بر ؛ورندآشرائط  اعم ازخوب ويابد را انسان ھا بوجود مي
نميشود سی وچھل سال صبرکرد تا شرائط  ؛ورده اندآمردمان کشورمان راھم برخی ازمردم ايران بوجود 

  .ورميشودآبدست منه را ياد  ،و بدست بندتان بگير وباين داس ،يدآوفق مراد اعليحضرت بوجود 

  >.، مسيرشمارا تعيين کندن است که جھتآجک ولش  گفته است <تعيين کردن جھت بھتراز

  باوركردني نيست

باورکردنی نيست وبرای بنده ھم قابل تحمل نيست که شخصيتی متعھد به انجام تعھدی بدون وجود مانع 
 يا ت او خود بخود وسال منتظرانجام تعھدا ۴٠باشد نزديک  او اقتدارحيطه  ن خارج ازآسنگين که دفع 

   .دست غيب فراھم شوده ب

مورد نظر اعليحضرت  > که سنگينی مطلبِ شرائط به صورتی باشدعبارت < به اين تحرير حق داده ميشود
  که اعليحضرت ه شود) دانستطرح ھنری پرشت، حمل برتحميل  تحريم ھای سياسی (را متحمل است

  .ن فرموده اندآايفای وظائف خودشان را موکول به رفع 

   


