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  پژوهشي درمصاحبه راديو فردابا

  اعليحضرت

  »ويندگانتظاردارم از هم ميهانم جرات داشته باشند وحقايق راب«

  اعليحضرت                                                                                               
  قسمت يکم                   

  حقوقدان - اميرفيض

مصاحبه ای داشت بااعليحضرت رضاشاه دوم  ۵٧بھمن سال  ٢٢قای بقراطی بمناسبت سالگرد شوم آراديوفردا بتصدی 
  .ن اختصاص مييابدآکه برسم ديرين پژوھشی به 

که  کشيده شد،يکم اينکه گفتگوھای اين مصاحبه به يک بحث اصولی وفلسفی  ؛اين پژوھش متضمن دوقسمت است
برمبارزه ماايرانيان ازاھميت خاصی برخورداراست وانگيزه واقعی درپژوھش اين مصاحبه ھمان قسمت  آنرابطه وتاثير

   .است

رسواالت ديگرجای بيشترا ،دوسوال ،چند پرسش کننده مسائلی رابااعليحضرت درميان گذاشتند که چون بنطر –دوم 
  .ن تعلق يافته استآبه  ،پژوھش ازاين گفتگو دارد قسمت دوم

  صولي وفلسفيي موضوع ا

درست است که گفته ايد بعنوان يک فعال سياسی فعاليت ميکنيد نه بعنوان وارث پادشاھی  مصاحبه کننده سوال ميکند،
نقدربه آولی بھرحال نگاه بسياری، فعاليت ھای شمارازيرسايه سنگين حکومت پھلوی قرارميدھد فعاليت ھای شما 

موضع فعاليت شماراباورکنند شما به خاطراينکه وليعھد ايران بوده ايد سلطنت گره خورده است که دشواراست عده ای 
، سايه فعاليت ھای شما زيرنام شاھزاده وسلطنت حرکت ميکند ودرحاليکه گروھھای مختلف سياسی بعلت ھمين وابستگی

  به ھمکاری باشما ندارند............اعتقاد 

  پاسخ اعليحضرت
کوشش داشتند که موضوع سايه سنگين سلطنت را ازمبارزه  فعال سياسی ھستم>اعليحضرت با تاکيد براينکه <من يک 

وابستکی به سلطنت وياخاندان پھلوی اطمينان واعتماد مخالفين سلطنت را    ِ ور  آخودشان زائل کنند وبا طرد عناوين توھم 
   .ن بعنوان يک فعال سياسی جلب نمايندبه موقعيت خودشا

وارد ادبيات مبارزاتی شده  ٨٨ھائی است که تاحدودی ميتوان گفت ازبعد ازسال ه ازواژ واژه <فعال سياسی> – حاشيه

  است ودورنيست که گفته شود که اين عنوان بيشتردرمورد اخذپناھندگی بکارگرفته ميشود.
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ھم موضع سياسی ايشان رابه قطع شناخت وھم ھويت سياسی شخصی ايشان  ،دشواراست که بنابراعالمات اعليحضرت 
ورده اند ولی بامالحظه مواضعی آدرست است که اعليحضرت موضع سياسی خودشان رادراين مصاحبه ھا به تاکيد  .ار

که ايشان درطول سی سال گذشته اتخاذ فرموده اند نميتواند اطمينان نسبت به موضع سياسی ايشان راقطعيت بخشد. 
درزمانی پادشاه بالقوه ايران ودرزمانی فاقد ھيچ  ھمچين اين ابھام وسردرگمی درموضع ھويتی وشخصی ايشان ھم ھست

درمورد فعال   ،موضع شخصی ودرکتابشان رھبری اپوزيسيون وبعدا رھبرفکری واکنون فعال سياسی معرفی گرديده اند
بنابراين ھرگاه کسی  باشد  است که دريک موضوع مشخص زياد عمل داشتهسياسی  اين توجه الزم است که فعال کسی 

بويژه که اعلحضرت کارنامه ای  صی نداشته باشد وياموضعش متزلزل باشد, فعال سياسی شناخته نميشودموضع مشخ
    .که نشانگرعمل باشد ندارند

يعنی درقالب تشکيالت وسازمان خودنماميشود ودرمقام فردی  اگراجتماعی وياسياسی وياعمرانی باشد اشخاص فعاليت
 درنقش رھبری است ويادرنقش اطاعت از يا ،ميگردد نه فعال. فعال بطورکلیعالقمند وطرفدارمعرفی تشکيالت زا بدور

رھبری بنابراين درحاليکه مبارزه ماايرانيان عليه جمھوری اسالمی فاقد تشکيالت ورھبری است قبول موضع <فعال 
  (پايان حاشيه) عنوان رسالت ھم داده ميشود ،نآخاصه که به  ،برای اعليحضرت بی تعارف غيرقابل قبول است >سياسی

   برخورد فلسفي
درغالب مصاحبه ھا حتی مصاحبه ھای  نراآکليت  صاحبه کننده چندان بيسابقه نيست،نخست اينکه زوايای پرسش م

   .ولی درپرسش مزبور اشاراتی وجود دارد که بحث حاضررامجازميسازد ،اخيراعليحضرت ميتوان ديد

ازمنطق فلسفی وحکمت مورد تائيد حکماومنطقيون  ،سايه سلطنتنکه، تالشھای اعليحضرت برای جدائی از آاجمال 
ی ايت صدق واحترام به باورھای فرھنگرع ،فرمايشاتشان                       ِ خارج است ودربيان وتقرير  وھمچنين اعالمات مکرر خودشان  

   .وحقوق سياسی تاريخی ملت ايران نشده استوسنتی مردم 

  :والترليپمن حرف پرمغزی دراين مورد دارد ميگويد

 جامعه را ،نوقت است که تمايالت واشتھاوشھوت افرادآوقتی منطق وعقل معرف خصوصيات روحی جامعه ای نباشد «
  »آلت دست خود قرارميدھد

حرکت سياسی واجتماعی داشته  ،جوامع بايد باتوجه به خصوصيات روحی وفرھنگ وتاريخ مردم یيعنی شخصيت ھا
يک نگاه  با .جامعه را آلت دست خود قرارميدھد ،نھاآ خلق الساعهرغيراينصورت تمايالت ونظرات شخصی ، دباشند
   .تصويرچنين نظرات بی پشتوانه ازفرھنگ وروحيات جامعه رادرمبارزه خودمان عليه جمھوری اسالمی ميبينيم ،سطحی

  :کنت گوبينو که درمسائل ايران ھم تحقيق کرده عقيده دارد

ازمرحله عقل واستدالل قدم بيرون گذاشته شود، ھرچه ھست  نيستی درماورای عقل ودليل ھيچ چيزنيست وھمينکه «
  »است

لون است،        ّ يد، مت  آيعنی  ھرنظری که مبتنی برسابقه عقلی وپيوند استاللی نباشد ھيچ است، ازقوه به فعل نميتواند در
  ميشود <نظر راپرکاھی ازپريدن بازميدارد>نابود ونيست  ،درمقابل نظرديگری

بخصوص شخصيت ھا ربط مستقيم باھويتشان دارند  ،ھمانطور که افراد ،باھويتش ايران است ھمانطور که ايران
دم بی ھويت ھم ازنظرحقوق اجتماعی نيست محسوب است  آدم بی ھويت وآنھا قطع شود ميشوند آواگرھوييتشان از

تصميم م نويد اين خودشان جدا شوند ودرکتابشان ھ ونھادی اعليحضرت ھم که کوشش ميفرمايند ازھويت تاريخی
 حکيمی مطلب معروضه واستحضاری زرگی است. ناشگون رااعالم فرموده اند، استحضاريابند که بی ھويتی دردب

   :ورده استآرادرکالم زير
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سال ديگرھم کبريت ھمکاری وھماھنگی بامخالفين سلطنت  ١٠٠درتطبيق مورد اگراعيحضرت عالوه برسی سال 
   .ب استآرابزنند، چون دراين حرکت اعتقاد مشترک وجود ندارد ھمان کبريت وحوض 

ست جمھوری اسالمی ريشه درباورھای دينی مردم دارد و جداکردن اين باورھا ازمردم امکان پذيرني< :ن برگر گفتروا
  ست>ابه سختی ممکن اوي

برتروعميق تربرباورھای مذھبی  يعنی نميتوان برباورھای مردم به سلطنت که ريشه ای ھزاران ساله تاريخی ودينی
  .دورشد يرات روشنی بخش تاريخی وفرھنگی سلطنتزسايه وتاثپل زد وتصورکردکه باتغييردادن نام ميتوان ا ،دارد

ھم رسيده که درمصاحبه ويليام برگر گزارشگر نيوزويک ميفرمايند درگذشته  واقعيت وحقيقت باالبه تاکيد اعليحضرت 
   )١٣٧٣(سال  >ن دمسازبوده اندآ<مردم ايران به رژيم سلطنتی چشم دوخته اند وسالھاست که با

  ن سرھا که رفتهآبپاس  ھروجب خاکی ازاين ملک       چه بسياراست 

است؟،  احترام به خونھای رفته برای  دالت است؟، احترام به سنت وفرھنگانصاف وع آيا دمی می پرسد،آوجدان  
قليلی که د نيآشد که خوش ان زحتی ازسايه شکوھمند سلطنت گري، که تالش ميشود ؟است اری ايران وھويت ايرانیپاسد

  ؟نھم نخواھد شدآفراھم بشود که  دارند  شانیييت ايرانی رابه پنفرين ايران وھو

  زخنده روئی شيطان مبند اميد ای دل      که راه ورسم شياطين نميکند تغيير                          

ن آشايد بسياری ندانند که اصراربراينکه اعليحضرت به عنوان يک فرد مبارزه کنند برچه مبنا وريشه ای است، ريشه 
قای رضا پھلوی جزبنام يک فرد ايرانی آشد ودراعالميه ای گفت < رطرح ھنری برشت بوسيله بختيار کاشته عالوه ب

   د>حق ھيچ حرکت سياسی وياانتشاراعالميه ويامصاحبه راندار

  (مشروح درسنکرسی ام امرداد)                                                                                   

 نرابه ھيچ گرفتند، سزاواراست که اکنون باآکه بختياراين فضولی راکردايستادگی و ۶٠يا اعليحضرت که درھمان سال آ
  ؟فرمايندشتابی فوق العاده به ھمان دستورتمکين ب

  :حکما بيتی دارد که مفسرموضوع مورد بحث است ميگويدازيکی 

  ١ن قد رعنا را شناسمآ ی که خواھی جامه مبپوش     که منتوھررنگ                            

رانفرين زه سلطنت طلبان ھرقدر جانبداری از جمھوری بنمايند وھراندا يعنی اعليحضرت ھرنامی برای خودشان برگزيند  
مردم ايشان رابه مالحظه فرزندی شاه ايران وسمت قانونی انند وبامخالفين سلطنت ھمدردی بفرمايند معھذا وازخود بر

اگرنام رضاراھم ازخودبردارند ونام  وليعھدی وسوگند وفاداری به سلطنت که ياد فرموده اند متصدی سلطنت ميشناسند 
نام  آنالنھايه اتھاماتی ضميمه  ،تغييری درباورمردم نميدھد مشغول شوند ، اگربه شغل پائين دستی ھمفرنگی بگذارند

  .ميسازند چنانکه برای احمد شاه براه افتاد

   :ھمين مورد رافردوسی دربيتی چنين پياده کرده است

  نجا که بفرمانش شاه بنشينی         فرزندش امروز نشسته برفرمانآ

سطحی                          ِ ی رابه ھوای دل ونظروشادی  واليتعھدی قانون اساسی وسنت تاريختباھی وظلمات است که اعليحضرت فرمان 
   .دشمنان سرکوب بفرمايند

                                               
1  - It doesn’t what you wear, it doesn’t how you cut your hair, it doesn’t how you walk, it doesn’t matter how big is 
your head, what is inside it counts 



 )١حقوقدان ( -اميرفيض - پژوھشی در مصاحبه راديو فردا با اعليحضرت    ۵برگ١۵/ ٠٢/ ٢٠١٢ 

<چھل سال پيش ھنگام تولد يک وظيفه تاريخی برشانه ھای من نھاده شد  درحاليکه اعليحضرت عقيده مند بوده اند که
  تايمز)رابرزمين بگذارم ويافراموش کنم   ( مصاحبه نيويورک آنکه من نميتوانم 

ھم  آن د به زمين گذاشته ايد وحتی ازسايهنن وظيفه مقدس راکه با سوگند خويش تضمين اجرائی داده اآچرااکنون 
  ؟ميگريزيد

  )١٣٧٧(مصاحبه باراديو فرانسه سال اند  خودشان رارضاشاه دوم اعالم فرمودهاعليحضرت که عنوان رسمی 

درگذشته  وعنوان رسمی ھم ھمان عنوانی است که متمم قانون اساسی برای ايشان وضع ومقررکرده  واعليحضرت ھم 
         ِ دراين حد   را ن قانون اساسی  سخن فرموده اند چرابايد اين جريان مستمرمشروعيت قانونی سلطنتآبارھا به احترام 
  قابل معاوضه بدانند؟ مالھايل بدانند که باھوس گرگ زاده ھای رژيم ذل ،غيرقابل تصور

نجله است آابراز عقيده فرموده اند <من عقيده دارم اين جمعيت عظيم (ملت ايران) باچيزھائی پيوند دارد از درحاليکه
تاريخ ايران، سنت ھای ايران،  فرھنگ ايران وبسيارچيزھا که درسينه پادشاھی بازتاب دارد برای يک ملت اينھا مھم 

کارلوس دراسپانيا ايفا کرد چراھمين امردرمورد ايران رخ ندھد وچراھمين امردرباب ايران ن آاست. نقشی که خو
   )١٣٧٧فکرنکند (مصاحبه راديو فرانسه سال 

 نچه که درسينه پادشاھی است بھيچ گرفته ميشود  وآن حد جاری است که تاريخ وسنت وفرھنگ وآچرابی احتياطی در
  بی تفاوت ميشود؟ رکين جمھوریسينه پادشاھی اقرانی ايران باسينه چ

   :اعليحضرت که ميفرمايند 

درايران ميدھد  <درحقيقت من براين باورم که اگرچيزی وجوددارد که بمن درجه ای ازحمايت وپشتيبانی وباورپذيری
اند  من  انجام داده  نيانيبراساس انچه من تاکنون انجام داده ام نيست بلکه حقيقتا به سبب کارھائی است که پيش

   >چنين خواھم کرد من نميخوام ازتاريخ وياازپدرم  دفاع کنم امافکرميکنم اگراين فرصت بمن داده شود

ازخدمات ودردفاع قدر دان موقعيت خودشان نيستند چگونه است که اعليحضرت  ،بااين سخن پرباروواقعيت مبرھن
   ؟فرصت اين مھم نصيب نشده است ،سال ٣٠يا ھنوز بعد ازآ  ؟تی ميفرمايندپدرشان احساس ناراح

   :اين سخن بزرگ تاريخی يادرگارازاعليحضرت است که

نھائی که آ است که موختهآ<امروز ملت ما به قيمت تجربه ای که برايش بسيارگران تمام شده ، اين درس عبرت انگيزرا
من  - ايران راپاره کردند موجوديت قانون اساسی مشروطيت ايران راپاره کردند درحقيقت سند ۵٧دربھمناه سال 

براساس مسئوليت ويژه ای که قانون اساسی مشروطيت ايران برعھده ام گذاشته است وظيفه خاصی دربيان 
راه خودمان رابطورقطع روشن کنيم يااين ننگ امروز وفردا کردن نيست يابايد   فرصتی برای –اين حقايق دارم 

(سخنرانی اعليحضرت  يت ايران بدست ماامضاشده باشدرابخود بپذيريم که سند مرگ سه ھزارسال موجود
   درموسسه تحقيقاتی ھادسن)

وب تکاليف مقرر درسوگند سلطنت يکه ايشان گامی مثبت وجدی درچھارچمصلحت  اعليحضرت وايران نيست درحال
   .امضا بفرمايند پيشا پيش بااين فرمايشات برنداشته اند سند مرگ سه ھزارسال موجوديت ايران را

  

  

                                


