
 حقوقدان -اميرفيض -١قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                          ٨از  ١برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢٩(يکشنبه) مھرشيد  

                       اعلحيضرت نقدي برسخنان

  قسمت اول

  ب است     کم گفتن ھرسخن صواب استآنکه سخن به لطف آ با

  حقوقدان -اميرفيض

دربيانات علياحضرت يک عبارتی ديدم  لمانی مطلع شدمآامروز از مصاحبه علياحضرت با يک روزنامه 
  .اين تحرير ومغتنم برمصاحبه ھای اعليحضرت استکه مترصد 

   :علياحضرت فرمودند

  >، بهتربود دهانمان رامي بستيم، خيلي طوالني، ماخيلي زياد حرف زديمبله<  

محدوديت سخن گفتن برای شخصيت ھا ، حرف وسخن گفتن بسيار احتياط برداراست برای شخصيت ھا
قط يک کلمه نا مناسب کافی است که سالھا اعتبارشخصيت را ضايع . فنھا داردآ رابطه مستقيم با اعتبار

رفتن  االبھرکه بامش بيش برفش بيشتر) يکی ازبزرگان ھم گفته است تحصيل اعتبارمانند کوه است کند (
   .سان استآ ن بسياراز آن دشوار وسقوط آ

ه بی اعتنائی ايشان ک واين ،ن توجھی ندارندآری                                                 ّ اعليحضرت  متاسفانه به مفھوم بياناتشان و ابعاد تس  
وسيله سوء استفاده ديگران به ھل دادن  ،ھم ھستموضوعات مختلف  مفصل توام با عالقه مفرط به بيان

   .ن بد طينتان است  ميشود وشده استآايشان درمسيری که مورد نظر 

  وامـــــــا بعد 

ھرام قای شآی با اعليحضرت داشت که بوسيله نجلس گفتگوی بسيارمفصلآکانال اول تلويزيون لوس 
 ؛تمنرا نداشآبود که بنده استطاعت شنيدن ھمه  بروسيع وزمان ميدان مذاکره بسيار .دھمايون مديريت ميش

  .، اکنون درمداراين تحقيق قرارداردگفتگون آ از بخشھائی 

  اولين پرسش 

 ؛انخارجي کشيده شد به موضوع کمکھا بود که فرمايشات اعليحضرت راولين پرسش دررابطه با تحريم
رضاشاه  از > ال منافع خودشان ھستندخارجيان بدنب<برای اولين بارتوجھشان معطوف شد به اصل  و

  >بيگانگان قرض بدون غرض ھم نميدھندمين معنا ثبت است که فرمودند <ای متضمن ھ هکبيرھم جمل

  )٢٠٨ئينه خاطرات آ رضاشاه کبيردر(                                                                          



 حقوقدان -اميرفيض -١قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                          ٨از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢٩(يکشنبه) مھرشيد  

 نرا نميتوان بدون درآن نفی کمک خارجی است ولی مفھوم آ ، منطوقش روشن است وبيان اعليحضرت
لزوم کمک وحمايت خارجی بصور مختلف وحتی دراين حد که ه اعليحضرت ب با سابقه گرفتن اصرار نظر

رط الزم وکافی برای مبارزه ش راارجی مکن نيست وکمک خبدون کمک وحمايت خارجی ھيج موفقيتی م
  .وردآبدست   ميدانند،

  تشبيه موضوع 

که  چرا سابقه ضميمه شود)ن درخواست مينويسد (آن مقام پای آميشود، وقتی درخواستی از مقامی 
   .نميشود جواب بامفھوم ومربوط داد ،ن درخواستآبدون توجه به سابقه 

درکناربيان جديد شان واجد اين مفھوم است که  خودشان  درکمک ازخارجيانيحضرت سوابق بيانات اعل
 گاھند کهآ و متقاضيان کمک خارجيان قبول دارند که خارجيان متوقع ومترصد منافع خودشان ھستند و

کمک  انتظار ،گاھیآباوجود اين  و ؛کمک خارجی ھمراه با سلطه بيگانگان ونوعی اسارت سياسی است
م ھقراری است که خارجيان کمک بکنند ومنافع خودشان را ارت ديگرعقد وبعب و ،دارند بيگانه را از

رسم  واينباکمک کننده است  ،نآن کجاست چون تعيين نشده تشخيص آد                              ّ منظور دارند ولی کدام منافع وح  
ھمانطور که انسان مقروض نسبت به  ؛مريکا به کشورھا ناظريمآوقاعده ای است که دررابطه باکمک 

   .گيرندگان کمک ازخارجی ھم گرفتاريک رابطه ارادتمندی وعامليت ميشوند ،کار استقالل تمام نداردطلب

  مثالش را درمورد اسرائيل بياوريم 

ايران درحد غيرمتعارفی به ايران حمله وشدت عمل خواسته  با ۵+١اسرائيل درجريان مذاکرات ھسته ای 
لجيستگی کرده  ن کشور درخواست کمک مادی وآ از . کسانی که درمصاحبه با تلويزيون اسرائيلاست
مکدان و ن ندنمک خوراعتراض کنند اين ميشود ( ، درموقعيتی قراردارند که نميتوانند به عمل اسرائيلاند

   .که اگربرای مردم عادی قابل تحمل  باشد برای قدرتمندان قابل تحمل نيست )شکستن

  نمونه ديگر

مخالفان جمھوری وجنبش سبز ،مريکا واسرائيلآنکه آ با ٨٨ت سال ھمگان شاھدند که درجريان انتخابا
گترين اھانت ھای تاريخی را به مخالفين جمھوری مريکا واسرائيل ناميدند وبزرآازان اسالمی را سرب

به اظھارات  ازناحيه جنبش سبزی ھا کوچکترين اعتراضی ؛روا کردندودرمعنا به ملت ايران اسالمی 
 خالف سيره حمايت وکمکی است که از نھا آ که اعتراض زيرا ،مريکائی نشدآ شخصيت ھای اسرائيلی و

   .جنبش سبز) شده وميشودمريکا واسرائيل به مخالفان (آناحيه 

  شاهد موضوع 

مريکا امکان آ، قانون قربانيان سانسوردرايران به دولت به عقيده ريچارد فونتين مشاورجان مک کی
ااوضاع ايران که مانع ازبکارگيری توانائی واشنگتن برای کمک به ميدھد برنگرانی ھای خود دررابطه ب

زحد انی اين است که ھرگونه کمک بيش ا. اولين نگرجنبش سيز) شده غلبه نمايدجنبش اصالحات (
را عوامل بيگانه توصيف  نھاآ، معترضان درتھران رابی اعتبارساخته وسبب شود که دولت ايران مريکاآ
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زبرگزاری انتخابات رياست جمھوری پس ا< :جورنال که خبرمزبور رانشر داده نوشته. وال استريت کند
يا آ ؛اين بود ا مشغول ساخته مريکا رآزاران که ذھن قانونگ سوالی )٢۵۴٨=٢٠٠٩=١٣٨٨( ،ايران در
ا تشويق وکمک کند طوری که معترضان عامل خارجی بحساب نرآجنبش اصالحات وسران  تواند ميمريکا آ

   ؟نيايند

   )وال استريت جورنال(                                                                                              

، عامل مريکاآ گيرندگان کمک از مريکاآاستفاده ازشھادت شاھد ازاين باب است که درفرھنگ سياسی 
   .مريکا شناخته ميشوندآ

  نتيجه گيري ازبيان اعليحضرت

بيانات اعليحضرت است  نشان ميدھد که اتھام ازنھا منسجم آمبارزه که بيشترين  سوابق واسناد سياسی
خواست حمايت وکمک ازبيگانه يکی ازتيترھای نامناسب وسنگينی است که متاسفانه روبروی  در

ست دشنا ھستند و عبارت (آبا علم به اينکه اعليحضرت به مفاسد اين سابقه  و ؛اعليحضرت ايستاده است
اين با ،) ثبت درتاريخ سالھای نخست مبارزه ايشان استخارجيان درخواست کمک کنم د اگرازمن قطع شو

فعاليت سياسی خودشان  از تاريخی اين اتھام را ھای اشند که بطريق معمول وتوصيهبتکليف روبرومي
خرابی ھا دردل انسان گاه بيداد ميکند ولی مھم توقف ورفع < :يکی ازفالسفه گفته است ه؛ کپاک سازند

  .>نھاستآ از اثر

  ماله كشي خيرخواهي نيست 

بمنظور برخی ماله کشی ھا ورفع رجوع از  ھمايونشھرام قای آ کامال درک ميکنم که برنامه مصاحبه
يد بجوی، ماھی بيچاره اما آ ب رفته بازآگرچه < ؛ولی است اعليحضرت سابقه  درفرمايشات اناھنجاريھ

   ؟را چه ميتوان کرد  مرده بود>

 ش رانشان ميدھد  وصله ای خودھمانطورکه لباس و
اله ن دارد اين قبيل مآگره بين دوطناب نشان ازپارگی 

 و کشی ھا ھم واقعا خوش خدمتی ظاھری
اشخاص مقيد به  .مفلوکی ھم ھستبيشترنمايشی از

> دفع مضرت قبل ازوقوع بايد کردبرو وشخصيت <آ
  .ميگيرند نه ماله کشی را معيار را

ينی را کنترل کنيم وازسوال وجواب مل ما اجازه ميدادمصاحبه ھای خمعيزدی گفته است <شيوه  دکتر
  )سی –بی  –پشت پرده مصاحبه بی (                                                        >قبال مطلع باشيم

ت د ولی اعليحضرنبرای اينکه خمينی کسانی راداشت که تشخيص اھميت مصاحبه واظھارات خمينی رابدھ
ندارند که برعکس مشوق ھائی ھم دارند که ايشان رابه بالی کلمات مبتال  را متاسفانه نه تنھا کسانی

  :            گويده مياعليحضرت بسيارھم قوی ومتکلم خوبی ھستند ولی توجھی به اين حکم حکيم ندارند ک .سازند
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 سياسی و          ِ نھا حراست  آازسخنان  متخصصوجمعی  !امروزه ھمه شخصيت ھا بی پيرنميروند درخرابات
   .را نميدھدنآ تا متن مصاحبه اش را نبيند وتائيد نکند اجازه انتشار کسينجر ؛ميکنند حقوقی وحتی ادبی 

   مصاحبهمطلب ديگر

  ، مشكل بزرگفرهنگ سياسي

ته الم داشـــاع رفرھنگ سياسی وسيستماتيکمبارزه را دمشکل اساسی برای  دراين مصاحبه اعليحضرت
ن آواضافه فرمودند که تا اين دوحل نشود ومادام که ما به فرھنگ سياسی وسيستماتيک نرسيم به  اند

   .نتيجه دلخواه نخواھيم رسيد وازھم امروز بايد دراين مورد اقدام کنيم

   .بوده استبه بينيم که اين چنين پاسخی نتيجه چه پرسش ويا صحبتی 

 جانب شما مامور گروھای متخصصی از ،من        ِ به يقين  < :خطاب به اعليحضرت اظھارداشت مايونھقای آ
. اعليحضرت ھم درجھت تائيد >تحقيقات وتدوين نيازمنديھای اقتصادی واجتماعی وحقوقی ايران ھستند

  .ھمايون نظريه باال را ايراد فرمودند شھرام قایآاعتقاد وبرداشت 

ن آفعه است که اعليحضرت  مشکل اساسی مبارزه را عدم  فرھنگ سياسی وسيستماتيکی برای اولين د
   .ميدانند

درعبارت فرھنگ ما خرده شيشه ( گمشکل مبارزه را نقص درفرھن بايد اشتباه کرد که ايشان درسابقن
بود ن دارد) ميدانستند وتفاوت برداشت گذشته شان با برداشت کنونی اين است که دربرداشت تازه شان

    .نآنه کمبود ونواقص  فرھنگ سياسی مطرح است 

سان نباشد کما اينکه آبرای ھمه  >نآعبارت فرھنگ سياسی وسيستماتيکی بودن مفھوم < ممکن است 
  .سانی براين تحرير مسلط نشدمآ، به نبودسان آ برای اين ارادتمند ھم سھل و چون بيان اعليحضرت

 زمه اش اين است که موضوع دستور يعنی > الامروز بايد دراين مورداقدام کنيمازھم اينکه فرموده اند <
 درحاليکه تصورنميکنم باز ؛برای عموم روشن وحل شده باشد ايجاد فرھنگ سياسی وسيستماتيکی 

سان وبقول آبرای ھمگان  درمورد فرھنگ سياسی سيستماتيکی کردن لفافھای بيان اعليحضرت
   .باشد شفافاعليحضرت 

ی قوا –، راه وروش سنتی وقانونی نسبت به اداره کشوراست که شامل قانون اساسی رھنگ سياسیف
 زاديھای فردی واجتماعی وبطورکلی سنت کشورداری است  وآ دادگاھھا واحزاب و –سه گانه 

ياسی به معنای دوام واجرائی بودن فرھنگ سياسی  است  که سبب ميشود سيستماتيکی بودن فرھنگ س
   .يدآاه ھای فرھنگ سياسی باھم جوش خورده وبه اجرادرگارکان ھا وپاي تمامی تا
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ن آفرھنگ سياسی است والجرم افراد يک ملت زيرچترفرھنگ سياسی  ھرکشوری درجھان امروزی واجد
   .جامعه قراردارند

   .کشورھاست وچيز مستقلی نيست گفرھنگ سياسی جزئی ازفرھن

 ون است و                    ّ فرھنگ سياسی بصورت مد  تفاوت فرھنگ سياسی باسايراجزای فرھنگ ملی اين است که 
 مجلس موسسان ن ميباشد مانند تشکيلآفرھنگ فاقد  نھم بصورت خاصی است که اجزای ديگرآتدوين 

   .نھاآتصويب قانون اساسی وامثال  و

   ١ .عنوان وظيفه مقرربفرمايندر اعليحضرت چيزی نيست که اکنون بظبنابراين فرھنگ سياسی مورد ن

 يد وسپس درآاول درجوامع بوجود مي فرھنگ سياسی نيازبه يک جريان حقوقی ومشروعيتی دارد که
  .وازاين طريق واجد مشروعيت ميگردد رفتهگطول زمان بصورت مدون مالک عمل قرار

که شمول ش وکاسه ای که درجمھوری اسالمی جاری است ھمين آ،درحال حاضرفرھنگ سياسی ايران 
   .استاسالمی  واليت فقيه وقانون جزا وتمامی ارکان مديريت کشور ن برآ

 (!)،ھستند ازجمله شخص اعليحضرت) ١٩٧٩( ۵٧برای ھمه کسانی که قائل به مشروعيت شورش 
 و سياسی داخلی وخارجی است                             ِ مشخص ومعتبرويگانه سند حقوقی   جمھوری اسالمی فرھنک سياسی

 درخارج ازکشور وحتی داخل کشور رت سيستماتيکنھم بصوآادعای جايگزينی فرھنگ سياسی جديد 
قط براساس ميزان مقرردرقانون اساسی جمھوری اسالمی انجام چنين خواستی ف و .خيلی فکاھی است

    .استممکن ومقبول 

 وردھا شناسائی ميگردد  آاستمرار ودست ،نگ سياسی کشورھا برپايه مشروعيتھنجا که تحوالت فرآ از
ا نجآ از وميتوان تحوالت فرھنگی را درمسيرحقانيت ومشروعيت شناخت اين طريق است که  تنھا از و

 دن بتوانآتماتيکی بودن ستحوالت فرھنگی وسي اتی نبوده جد مشروعيتوا ۵٧که بدالئل عديده شورش 
 ونظام قبل از و متمم آن) ١٩٠۶( قانون اساسی مشروطيت ناشی از استمرار فرھنگ سياسیناسخ 

قانون اساسی مشروطيت  زنظام حقوقی برخاسته ا ھمان ،فرھنگ سياسی معتبرتنھا باشد لذا  ۵٧شورش 
   .ن استآومتممات 

  پشتوانه بي اعتباري 

رفتن گ عدم بکار ،کمک ميکندبطورکلی بودن نظرات وادعا ھا  يکی ازدالئل وروشی که به اثبات بی اعتبار
  .دزمائی مدعيان توصيه فرموده انآشاھنشاه ھم به استفاده ازاين طريق برای راست  .نظريه است

بارزه دانسته اند حتی تا مبرم منرا عامل اصلی ونيازآفرھنگ سياسی وسيستماتيکی  وجوداعليحضرت 
  .>نراحل نکنيم درھمين حال خواھيم ماندآمادام که < حد  ن آ

                                               
رسم بر آن است که نخست رھبر راھکار خودرا مشخص و دنبال لشگر : «در ايميلی با بھره گيری از گفتار يک تن نوشته بودم - ١

) موجود است ولی ١٩٠۶ا درآورد، اعليحضرت تنھا کسی ھستند که لشگر و طرحشان (قانون اساسی به اجرميگردد تا طرح را 
 ک-ح »خودشان نا پيدا ھستند



 حقوقدان -اميرفيض -١قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                          ٨از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢٩(يکشنبه) مھرشيد  

فرھنگ  گاه به موضوعآ ورد که ايشان که واعظ وآ، فرمايشات اعليحضرت اين سوال رابوجود ميخوب

چه کاری درايجاد فرھنگ  !سال خودشان با تيم کنشگرانشان ٣۵راين مدت ھستند د نآ سياسی واھميت

وبا چنين اولوليتی  نرا مطرح وشرط موفقيت قرارداده اند؟آ امروز سال ٣۵؟ وچرا بعد ازسياسی کرده اند

درحاليکه عقيده دارند  تا فرھنگ  نرا مورد تعھد قرارنداه اند آن داده اند چطوردرشورای خودشان آکه به 

 ؟سياسی درست نشود کارشورايشان ھم به ھيچ جا نميرسد

، فرھنگ خرده شيشه چيزھائی ازقبيل عدم ھمبستگیرا بارھا مشکل عدم تحرک مبارزه اعليحضرت  
 زواطاعت ا ، گذاشتن عقايد درفريزرگذشته زاو پشت کردن  ، بريدنشتی ملیآ، ، رفراندمدار، انتخابات

  درحاليکه امروز معلوم شد که يک مشکل مھمتری ھم وجود؛ دانسته بودند ؛دنيچه اعليحضرت ميفرمانآ
شکل خرين مآيا اين آ .ن بسته استآکه ھمه چيزبوجود است  فرھنگ سياسی سيستماتيکین نبود آ دارد و

 چگونه ميتوان سربه خجالت فروداشت که بعد سابود؟ اساھم رگبايد منتظر تولد مشکالت دي است ويا
نھم ازنوع سيستماتيکی آمشکل مبارزه نداشتن فرھنگ سياسی  سال تازه امروز فھميده ايم که ٣۵از

  .است

  اب دركوزه وماتشنه لبان ميگرديم

سال اجرای بدون  ٧٠فرھنگ سياسی سيستماتيک ملت ايران ھمان قانون اساسی مشروطيت است که با 

يت وردھای مسلم ومشخص که مورد تائيد اعليحضرت ھم قرارگرفته است در موقعآمناقشه وبا دست

  .ن اتيان سوگند ياد کرده اندآ مشروعيتی خود قراردارد وشخص اعليحضرت ھم به حراست از

  ؟وردن فرھنگ سياسیآبرای بدست  رت چرابايد  گرد جھان گرديددراين صو

  :درکالم زيرثبت تاريخ فرمودند ۶٢اين مسئله روشن را دربيستم اسفتد سال اعليحضرت  

، . تکيه گاه ھای تاريخیتکيه گاه ھای معمول خود قطع شده است چندسال است که ارتباط ملت با<
ش ازھرزمان ديگر سلطنت  اديھای سياسی راازدست داده است بنابراين بيزآ. ملت ماھمه فرھنگی ومذھبی

  >لترناتيو مثبت ومطلوب پس از سرنگونی رژيم کنونی استآبعنوان تنھا مشروطه  

***  

، سنت ھای يراننجمله است تاريخ اآ من عقيده دارم که اين ملت عظيم باچيزھائی پيوند دارد که از«
                    »بازتاب دارد برای يک ملت بسيارمھم استپادشاھی  ن چيزھائی که درسينهآ فرھنگ ايران و ،انیاير

  )٧٧مصاحبه باراديو فرانسه فروردين (                                                                          

        مشكل نداشتن نقشه راه است 
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 ،تقشه راه درحرکت ھای اجتماعی ؛ھرکس درھرمقام وموقعيتی که نقشه راه نداشته باشد سرگردان است
جوامع  فرھنگ وسنت وباورھای مردم است که بصورت قانون درجوامع دمکراسی وبصورت شرع در

  .فر ھنگ سياسی وحتی سايرفرھنگ ھاست احواللت بر مذھبی ناظز

فرھنگ زائيده شدن  واکنون نآرھاکردن  بعد ازچندی ی وسرگردانی اعليحضرت وتوسل بھرموضوع

سال سابقه  ٧٠سياسی ناشی ازبی تدبيری وبی اعتنائی به نقشه راھی است که قانون اساسی تدوين و

   .اجرائی دارد

  

کی يوفرھنگ سياسی سيستماتکه نقشه راه  ؛اين است گيردسوالی که ميتواند درمقابل اعليحضرت قرار
ن اجتناب کرد وفرھنگ سياسی جديدی آچه اشکالی دارد که بايد ازتوسل به  ۵٧ايران قبل ازشورش کثيف 

 عھده ھایفرستادن مباززه به و ،نھم باحالت شرط انحصاریآيا اين خواست وتوصيه آ ؟را بظھور رسانيد
  ؟سرخرمن نيست

  مصاحبه مطلب ديگر 

                     ني ت خوب واجراي بد

درمورد کارھای پدرشان اولين باردراين مصاحبه بکارگرفته شده  ازسخنان تازه اعليحضرت که بازبرای
   .شاھنشاه ايران است

ران نيت شاھنشاه اي ،ورد ھای ايام سلطنت شاھنشاه ايران اين است کهآمفھوم بيانات ايشان نسبت به دست
يا خطا بود يانبود اين را واگذارميکنم به عھده تاريخ آران بودند و اينکه اي، خواھان ترقی خوب بود
   .نويسان
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حضرت توجه داد يقای ھمايون بود که به اعلآعلت طرح چنين موضوعی ازجانب اعليحضرت  ماله کشی 
وب خزرده ھستند واعليحضرت ھم مسئله نيت رشان ياد نميکنند آکه مردم ازاينکه ايشان ازخدمات پد

   .شاھنشاه را طرح فرمودند

ت يک امردورنی وفکری وقلبی است که تنھا وقتی                                           ّ يک امرمادی نيست که بتوان ديد ويا شناخت  ني  ت   ّ ني  
ن آورد ونتايج آيد ميتوان نيت را به مالحظه دستآيد يعنی بصورت عمل درميآازقوه به فعل درمي ن نيتآ

  .که خوب بوده ويا بد که مادی است شناخت 

که   ورد عرض شد توجه داشته اند چراآن با دستآت ورابطه              ّ نچه درباره ني  آضرت ھم خودشان به اعليح
  .>وردھای زمان پدرمن دليل نيت خوب پدرمن استآکارھا ودست< :فرموده اند

د ھم ورآدست ،ناگسستنی است يعنی اگرنيت خوب است ،وردآنظر فلسفی رابطه نيت وبا عمل ودست از
زيرا ھمان فکروانديشه ای که سبب بوجود  ،نيت نميتواند خوب باشد ،بد استورد آخوب است واگردست

ئی مگراينکه  نيت درمجرا وردآانديشه وفکررا بصورت عمل درمي ،مدن نيت وقصد ميشود ھمان قدرتآ
   .رب باشند         ّ داشته ومخ   نيت سوء  ،که مجريان گيرد قرار

                                                                                  تی درتحريری ديگرآبفرصت  دنباله نقد مصاحبه 

      

  

 


