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  تمھفبخش 

  ھشداربه وليعھد سابق
  حقوقدان -اميرفيض

  

  حاشيه اي دركنارمتن 

  اين حاشيه که اکنون تقديم ميشود  قدری ديراست وجا داشت درھمان تحريرات اوليه قرارميداشت 

    ؟ن چيستآ ثارآ و کيستبطرفيت نامه ھشدار :حاشيه موضوع اين

خرين آنامه ھشداربطورمشخص وروشن تعيين نکرده که بطرفيت چه شخصيتی تنظيم شده است زيرا <
نجا که درچند جای نامه وھمچنين درمراتب آ ولی از ؛ه عنوان رسمی است ونه عنوان نسبی> نوليعھد
 را اين تحرير ھم توجه نامه ھشدار ،شده است !توجه نامه به شاھزاده رضاپھلوی ،ن نامهآ دفاع از

   :الزم به تقديم ميشود ولذا حاشيه زير ،پھلوی ميگيردمتوجه شاھزاده رضا

ن اعليحضرت رضاشاه دوم آصدی ابی به پايگاه حقيقی سلطنت که متتسنامه مزبور ھيچ توجه وان 
  .انعکاس به پايگاه مجازی سلطنت مورد نقد وبررسی قرارگيرد ن بايد درآتوجه است ندارد و

ن بنا آيعنی پايگاھی که براصول سلطنت مقرردر قانون اساسی مشروطيت ومتمم  ،پايکاه حقيقی سلطنت
را  تداوم خود ۵٧شورش  از بعد گاھند ازآالزم نيست وھمه ش به اعتباراتی که ذکر ،واين بنا ،شده است
   .وليعھد قانونی ايران مشروعيت تداوم حقيقی پايگاه سلطنت را با سوگندخود بقا ودوام بخشيدند حفظ کرد و

  اه مجازي سلطنت گپاي
 چارورات خارجی ناتبارمحظبه اعاه حقيقی سلطنت را اعالم کرد يعنی گاززمانی که اعليحضرت افول پاي

جريان پايگاه حقيقی سلطنت متوقف وپايگاه مجازی سلطنت  ١ ،به ترک موضع تصدی سلطنت ايران شدند
   .سلطنت حقيقی شد پايگاه جايگزين ،بظاھر که ناشی ازباورھا وگرايشھای ايرانيان نسبت به سلطنت بود

يات سياسی دارد ولی نمود عينی ومعنوی ح ،بنابراين دروضع کنونی سلطنت بالقوه يعنی حقيقت سلطنت
ن آونميتوان ازنوروپرتوی   ودر تشبيه مانند چراغی است که روشن است ولی نورالزم را ندارد ندارد

                                               
ياری نکته ظريفی که بارھا وبارھا در نوشته ھای گوئناگون و تقريبا در تمام نوشته ھای استاد اميرفيض اشاره شده است و بس- ١

ه به اين روشنی را درک نميکنند و محظور ھای اعليحضرت را که علی الصول به آزادی که ھريک از ما ھستيم مفھوم اين اشار
 ک-صاری ھربار دورخودشان ميگردند. حانند اسب عنيستند را در نظر نميگيرند و م
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 را خود حضور ،استعمومی ريشه ای زنده وجاويد اورب وچون نيروی معنوی سلطنت در استفاده کرد

ھمان نيروی معنوی  ،ايرانيان ،ن شاه نميشودنجا که سلطنت بدوآ از و ؛بصورت  مجازی حفظ کرده است
   .ا درفرزند شاھنشاه ايران می بينندسلطنت ر

خاندان  ايران عالمتی ازامری احساسی ومجازی است وفرزند شاھنشاه  ،نآ درحاليکه اين باور ويا پذيرش
استقالل  وو نه مظھر اراده ملی  نه نماد ھويت ملی است ونه واجد قدرت معنوی سلطنت پھلوی است و

حقيقت متصدی  يعنی  شاه نآ مورد احترام ھمه ھستند ولی نماد ھويت ملی نيستند و رضا پھلوی .کشور
امخ والھی ودرفرھنگ ايرانی مقامی ش وصفات وتکاليف کامال استثنائی دارنداست که مظھرملت سلطنت 

را يکی می بيند   بروخداو وطن است که شاه وپيامفرھنگ ملی وکھن ايرانيان  ٢ .دارد وقدرتی اليزال ملی
چوفرمان يزدان چو يا ديده ايد ويا خوانده ايد گفته باشند <آ ،وميگويد چو فرمان يزدان چو فرمان شاه

  ؟!>شاه فرمان پسر

  :نجمله استآ ثاری دارد که ازآتشريح موقعيت سلطنت ايران به حقيقی ومجازی 

بنام  ازايشان به درستی  وھی ازسلطنت طلبانھلوی که گرشاھزاده رضاپواظھارات  تمام اقدامات 
 :وری شاملآدائره ياد  ن اقدامات ميتواند درآ اعلحضرت رضاشاه دوم ياد ميکنند که بخشی از

، تحقير اقدامات شاھنشاه بعنوان يک انقالب اصيل ۵٧شناختن شورش  ،عدول ازسوگند سلطنت
ساسی مشروطيت وايجاد حکومت گذاشتن قانون ا پا ريامھر، متھم کردن شاھنشاه به زيرآ

سردرگمی وبال تکليفی مبارزه عليه  ،مريکا واسرائيلآ ، نزديکی سياسی وحمايتی ازديکتاتوری
 افکار جنبش سبز، گرايش وحمايت از ،جمھوری اسالمی تاحد احتمال معامله با جمھوری اسالمی

، مورد خليج فارس درتشکيل شورای تجزيه طلبان وھمين اظھارات اخير  ،فدراتيو کردن ايران
پايگاه  ن ھمه وھمه ازمسيرآومشابھات  (مليت واقوام) مانوس با فرھنگ سياسی ايراناظھارات نا

   .گردد حقيقت سلطنتنيست که متوجه ھموار ثاری برعمل مجازآ برخاسته است و مجازی سلطنت

ی ومحظورات سياسی يعنی اقداماتی که بوسيله فرزند شاه درموقعيت مجاز ،ثاری برمجازمتوجه نيستآ
 انجام گريده نه نسبت به نماد سلطنت ونه نسبت به فرزند شاه  که مجازی عمل کرده ايجاد مسئوليت و

   .ثار حقوقی نميکندآ

حتی درحد اقدامات واظھارات يک شھروند ساده حضرت رضا پھلوی تاثير توجه اقدامات مزبور به واال
 در و . زيرا اعليحضرت رضاشاه دوم دارای دوشخصيت است يکی شخصيت طبيعی که ھمانندھم نيست

 مھيااکنون  نآورن آ به فعل دراست وديگری شخصيت سياسی سلطنتی که امکان  يک شھروند عادیحد 
      .عظيمی روبروستنھم با محظورات سياسی آن يدنيست وحتی حرکت نما

   .ت فرزند شاھنشاه درحد ھمان شخصيت طبيعی است که ھمه ايرانيان دارندبنابراين سقف مسئولي

                                               
» شاھزاده«و » رضا پھلوی«ميکنم آنرا دوسه بار بخوانيد تا فرق درک اين جمله بسيار حياتی و مھم است. دعوت  - ٢

 ک-با اعليحضرت رضا شاه دوم را درک بکنيد... ح
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رضاپھلوی! دارند که حتی بيش ازتوقعی است که  توقعاتی ازبنده مانده ام که چرا ايرانيان خارج وداخل 

ست که د يک شھروند عادی اقيقا درحاجتماعی ايشان د حد يکه حد حقوقی ودرحال .پادشاه دارند از
   .ن شھروند خواستآ درجھت نجات ميھن از نميتوان ھيچ انتطار وتوقعی

 شاھزاده شھرونددرحدی جاسازی شده که  اين توقع ايرانيان که کامال جنبه روحی وعادت فرھنگی دارد
 ؛کنند که بگويند والبته بقيه اش را نميگويند يعنی ممکن است شرم را متعھد ومسئول نجات ايران ميدانند

  .)اين شرم وحيا درنامه ھشدارديده نميشودعدم انجام تعھد نجات ايران مجازاتش چيست (

اگرگفته شود زيرا شاھزاده پسر شاھنشاه ايران ھستند تعھد اشخاص ناقل به غيرنميشود وانتساب نسبی 
ی تعھد اواساسا مبن  )حاصلازفضل پدرترا چه  –گيرم پدرتوبود فاضل ردد (گھم سبب انتقال تعھد نمي

    .نرابه  فرزند شاه حکم دادآشاه درقانون اساسی چيست که درشرائط کنونی بتوان انتقال 

  مجازي چيست 

   .وردن ناميده ميشودآ مجازی يعنی غيرحقيقی ويا مقابل حقيقت ودرمنطق عوام به شبيه سازی ويا ادا در

، حقيقت دارای ريشه ھای فتنی است وحقيقت ماندنی، مجاز ربرمجاز ھيچ چيزی ازحقيقت مترتب نيست
  ٣  .ل ونظرومالحظاتل ازقانون وحق وسنت است ومجاز ساخته شده ازخياياص

تصورگروھی ازايرانيان خارج ازکشور که رضاپھلوی ميتواند وبايد کاری برای نجات ايران بکند يک 
ايشان بدون حضوردرپايگاه حقيقی يعنی موقعيت سلطنت، . ھنگ ايرانی استو ناشی ازفربرداشت مجازی 

به انجام ھيچ  قادر و يک پايگاه مجازی وخيالی ھستند و متمم آن قانون اساسی مشروطيت نھم به اعتيارآ
قوام فرھنگی وباورھای  ، بلکه علت ،نه اينکه بحث لياقت ودانائی ووطن پرستی باشد خير ،کاری نيستند

اين عادت ايرانی بنام فرھنگ خرده  گاھند که ازآم به حقيقت مزبور خود ايشان ھ .کھن ملی ايرانيان است
   .ندشيشه ياد کرده ا

  نتيجه اين بحث حاشيه اي 

درست يا نادرست به ھيچوجه به پايکاه حقيقی  اتھاماتی که درنامه ھشداربه رضاپھلوی داده شده  
   .نداردتوجھی  ن اعليحضرت رضاشاه دوم است آسلطنت ايران که متصدی قانونی 

اه گشاھزاده رضا پھلوی عليرغم اينکه فرزند شاھنشاه ايران ھستند ولی درموقعيت جدائی ازپاي 
ی برمجازی بودن پايگاه سلطنت حقيقی سلطنت نميتوانند درپايگاه مجازی قرارگيرند زيرا ھيچ نصّ 

  .وجود ندارد

وحراست   شورا درمقام اجرابوسيله  را حقيقت سلطنت ،صراحت ھای متمم قانون اساسی دردوران فترت
   .نه بوسيله فرزند شاه قرارداده 

                                               
يا » اعليحضرت رضا شاه دوم«را با » شاھزاده«و يا » رضا پھلوی«لزوم درک درست از اين جمله مفھوم متفاوت - ٣
 ک-.حاست خواننده اين رسوب فکری را برای ھميشه حفظ کندالزم  را روشن ميکند.» شھريار ايران«
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پايگاه حقيقی سلطنت را حفظ کرده کمااينکه خود ايشان نيز با شھروند خواندن خود فاصله بين خود و

  .اند

دليل براين  >عنوان قانوني من رضاشاه دوم استميفرمايند  < که به ایاظھار ايشان درمصاح 
ی را حق خود ميداند نميتواند تلذا کسی که حقيقحقيقی سلطنت را حق خود ميدانند  است که پايگاه

   .وقتی حقيقت ھست مجازظھوری ندارد><ن متوسل شود آ به مجاز

 و امری احساسی است نه منطقی واصولی  !رضا پھلوی عده ای ازايرانيان بر بنابراين تمرکز 
 وھمان طورھم ايجاد تکليف و دنميکنايجاد  نھا ايجاد حقی برای مجاز آ اين برداشت وباور

  .نمينمايدبرای مجاز مسئوليت

نھا اشاره شد اظھاراتی است که آ باال به بخشی از ! که دراده رضا پھلویزتمام اظھارات شاھ 
نھا آ ازير ! را شامل نميشود مله رضاپھلویھيچکدام ايجاد مسئوليت ونقض تعھد شھروندان ازج

ن اقدام است که وارد آ زادی بيان است وآوکالم ازباب  بصورت حرف وکالم است نه اجرا وحرف
    .مرحله جرم ومسئوليت ميشود

 به اعتبارشھروندی وبدور از (غيراز اعليحضرت رضا شاه دوم است*) !بنابراين شخص رضا پھلوی
 شان دارند ھيچگونه مسئولتی خارج از، عليرغم توجه خاصی که ايرانيان نسبت به ايپايگاه سلطنت

  :مسئوليت ھای شھروندان ندارند  لــــــذا

باشد زيرا تفاوتی بين رضا پھلوی  !اعتراضات نامه ھشدارنميتواند منحصرا متوجه رضا پھلوی .١
 نامه  درنامه مزبور ميبايستی !بجای توجه ومخاطب بودن رضاپھلوی و .ساير ايرانيان نيست و

   .خطاب عمومی داشت

ئی تنھا کسی نامه ھشدار دقيقا با ھدف گرفتن شاھزاده رضاپھلوی! تنطيم شده است  چنانکه گو .٢
واقع  که درمده فقط وفقط شخص ايشان است آکه چنين سخنانی گفته ويا نسبت به مسائلی کوتاه 

شده برای دوھدف است  ھدف نخست وارد  يک برنامه حساب نامه ھشدار بخشی ازچنين نيست 
دشمنی وجودی متصدی که متضمن حکم نفره  ۵٣نھم بصورت شھادت نامه آساختن اتھاماتی 

ميھنی وميھن  واين ضربه ای است که تاکنون دراين حد متوجه اعتبارست يران با ايران اسلطنت ا
   .ينده سلطنت نشده بودآپرستی متصد ی 

ميخواھد گفته  ،ادبياتی نيست خرين وليعھد درنامه ھشدار يک امرآخطاب قراردادن اعليحضرت به عنوان 
   .نی رضا پھلوی استنکه دشمن موجوديت ايران است اخرين وليعھد يعآباشد 

تداوم سلطنت بوسيله  مده نه تنھا ايرانيان درآتصور براين است که با اين اتھام که بصورت حکم در
 حضرت رضا پھلوی ھم سنگينی اين اتھام وبار کنارواالحضرت دچارترديد خواھند شد بلکه خود واال

   .تصدی سلطنت را احساس خواھند کرد کشيدن از

  نت طلبان استهدف دوم بهم ريختن سلط
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سلطنت طلبان روبروی  ؛برپا کردهدرميان سلطنت طلبان چه غوغائی  نامه مزبورکامال مشھود است که 

بھای ايران وھمدان با ھمه آھم قرارداده شده اند  واصال مسائل روز مھم کشور ازجمله ورود روسيه به 
م راجع به مسائل روز چيزی ميخواھحساسيت به کناررفته است بنده ازخودم مايه ميگذارم ھرقدر که 

طبيعی به سراغ نامه  بطور و ؛ن بکاررفته مانع ميگرددآ زيرکی ھائی که در و ن نامه ھشدارآبنويسم 
  .مزبور ميروم

دست اندرکاران طرح سعی کرده اند ھرکس راباھرعقيده وشعوری که دارد درمحور تائيد نامه مزبور جمع 
   :کنند ازباب مثال

قا که به استناد آاين  ؛براميان استآ قای ھومرآگان نامه است دررديف تائيد کنند اولين فردی که نامش
اظھاراتش ايرانی شناخته  سياسی بلکه اساسا نميتواند به اعتبار چند تحرير اصال نه تنھا صالحيت کار

نشی مشوق ومبلغ ومدافع اين فکرفاسد ضد ملی وايرانی است که اگر نام فرمانده نيروی دريائی ھخام .شود
  .احمرنيست روی خليج فارس نباشد  فرقی بين خليج فارس وبحر

جاويد ايران تقاضا دارم درصورت امکان تحريرات مورد اشاره برای استحضار خوانند گان اين تحرير از(
   ٤[به پيوند ھای زير توجه کنيد] . نھا  قرارگيرد)آدردسترس 

کننده که خليج  همصاحبنزد توی دھان  ،د!! درمصاحبه خوقا اعترض دارد که چرا شاھزادهآنوقت اين آ
با موجوديت  حکم دشمنی شاھزاده راکسانی است که  وبعد ھم ھمين شخص احد از ناميد فارس را خليج 

   .درکرده استايران صا

   .يا اين اموريک وضعيت وروال طبيعی است يا اقتضای عرضه طرح سياھی لشگربوده نه شرافتمندیآ

گاه نبوده آلوچستان ــــاو درباره خليچ فارس وسيستان وب يا تائيد کنندگان نامه مزبور به سابقه اظھاراتآ
له خليج مسئ اگر بود نه مسئله خليچ فارس و !ن تخريب اعتبار شاھزادهآ مسلما بوده اند ولی ھدف از ،اند

مده سربرنامه ھای تلويزيونی آميبايستی اين الم شنگه ای سرمصاحبه مزبور بوجود  فارس واقعا ھدف بود
ايران استان ھای  پياده ميشد ويا الاقل چنين شخصی که نسبت به خليج فارس وان براميآقای ھومرآھمين 

   .نامھای ديگر قرارنميگرفت فظ ظاھرھم که شده نامش درکنارحبرای ، الاقل بباد ميداد را نھاآاين چنين 

ن نامه ميشدند دست اندرکاران نامه استقبال آمن فکرميکنم که اگرافراد مجاھدين خلق ھم داوطلب  تائيد 
   .ميکردند

  پيراهن عثمان 

به نمونه  ؛دست اندرکاران نامه دقيقا مصاحبه روزنامه عربی با اعليحضرت را پيراھن عثمان کرده اند
  :ھای زيرتوجه کنيد

                                               
٤ - .pdf2013Aug02AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/BiEhtiatiDarSartarashiHAbramian1400http://   

.pdf2013Aug09-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/TosiyehhayeKavehBadaliHAbramian1400http://  
  (حمله آبراميان به قانون اساسی).

.pdf2013Aug12-AmirFeyz-Abramian-years.org/AmirFeyz/TavaghoeChiziastkehAzDarim1400http://   

.pdf2013Aug19-AmirFeyz-miyateEdeayeAbramianyears.org/AmirFeyz/MoghadamenhibarMahku1400http://   
 ک-سال نگاه کنيد. ح ١۴٠٠از بخش مربوط به استاد اميرفيض در سايل  ٨قيه به برگ برای ب
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  خستننمونه 

  درسال ھای گذشته شاپوربختياردوباردرمصاحبه باروزنامه السياسه معروفترين رونامه سياسی 
ن جزاير با آ سرِ اير سه گانه متعلق به ايران نيست وايران نبايد صريحا اعالم کرد که جز کويت 

)  صدائی ٨۶مرداد سال ا ١۵ی داشته باشد (مشروح درسنگر ديوارحاشاھمسايگان خود کشمکش
بلند نشد ولی  ن زمان فعال بودند آ در نھاآ که اغلب ھواداران نامه ھشدارويا جرائد  ازازھيچيک 

  .نھا به مسائل ميھنی کرشدآش جھان ازحساسيت گو !درمورد مصاحبه رضاپھلوی

  نمونه ديگر

 موسوی رھبرجنبش سبز شد و >حفظ حجاب مھمتر ازحفظ خليج فارس است< :موسوی گفت 
او اقتدا  وبه حمايت از نکردند ی اوزشت پرمعنا اھميتی به اين گفتارايرانيان داخل وخارج ھيچ 

  .نمودند

 تنظيم  !يکی ازعالئمی که نشان ميدھد نامه ھشدارباھدف خراب کردن ومتھم ساختن رضا پھلوی
ی بسيارکردند وحتی شده اين است که به موردی که ايشان برای حفظ نام خليج فارس کوششھا

ونام خليج فارس را درنقشه جغرافيا حفظ کردند   غرافی مالقات کردندبارئيس موسسه ناسيونال ج
   .کوچکترين اشاره ای نشد

  اعالم داشتند  ،گاھند وگويندگان برنامه ھای تلويزيونی که مسئله نامه ھشدار رامطرح کردندآھمه
ه روزنامه عربی زيرشاخه رئيس خليج عربی شخص نوری زاده بودمالقات با  ايجاد که مسئله

سوال قرارندادند وفقط حمله  مورد نھا نوری زاده را ھدف استيضاح وحتیآ ولی ھيچيک از
  ساختند !وتعرض را متوجه رضا پھلوی

  جزايرسه گانه 

 >مريکاآاخبارنظامی ودفاعی خبرمنتشره درسايت <بنابراخباری که درسال گذشته انتشاريافت  
سرانجام جمھوری اسالمی با واگذاری  واماراتماه مذاکرات محرمانه جمھوری اسالمی  ۶ از بعد

بنابرخبرمنتشره ازسوی گروه بين الملل  –جزاير ايران درخليج فارس به امارات موافقت کرد 
ديفنس نيوز) مدعی شد که ايران جزاير سه گانه با ( یيکی ازمقامات بلند پايه امارات درگفتگوي<

   >رابه امارات واگذارکرده است ..........

 ولی در ،گان نامه ھشدار کوچکترين واکنشی نشان ندادندايرانيان خارج ازکشورخاصه ھمين تائيد کنند
ی برپا شد وجزای سکوت اعليحضرت درمقابل امارات را قمورد سکوت اعليحضرت شاھديد که چه قشقر

   .چنان دادند که به ھيج محکوم شده به جنايات ضد بشريت داده نشده است

  ه نتيجه ازاين حاشي

ف مشخص برای دقرائن ديگر نشان ميدھد که نامه ھشداربا زمينه ھای قبلی وھ اينھا که عرض شد و
طرح  از فراھم شده است وشايد بتوان گفت که بعدن آومتصدی  سلب مشروعيت ازنھاد پادشاھی ايران 
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ترين تالش مھم ن نامه بشودآمترتب  ميتواند طرح نامه ھشدار با نتايجی که ازنظرحقوقی ،ھنری برشت

خاصه که نامه ھشدار سعی  ؛سلطنت ايران است یوصالحيت متصد تبرای بی اعتبارساختن مشروعي
ميتواند  مطرح سازد زيرا ھريک ازاتھامات خرين وليعھدآکرده  ھمه قصورات احتمالی را درعرصه 

 .يدآخرين وليعھد!  به حساب آعدم صالحيت  عاملی برای

ين تحريرات شده اتنظيم مستعد ايجاد تکيف و و زار دھنده استآ بسيارمھم و نچه درنامه ھشدارآ 

است که  حكم دشمني با موجوديت ايرانھمان  ،عالوه برحمله به صالحيت متصدی سلطنت

صادرشده است که چنين اتھامی حتی به موش وگربه  !خرين وليعھدآبعنوان  عليه رضاپھلوی

  .ھای ايران ھم نارواست

 اتھام دشمنی ؛تاثيرقابل ارزيابی است ھم واعتقدات او ازلحاظمتاھميت اتھام ھمواره باشخصيت  
   :نسبت به کسی داده شده که  گفته اند  موجوديت ايران با 

قطع روشن کنيم يا اين ننگ رابپذيريم که سند مرگ  بايد راه خودمان رابطور يا<
                       .>سه ھزارساله موجوديت ايران بدست ما امضا شده است

  )اعليحضرت رضا شاه دوم(                                                                                      

 

  

 


