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  تجزیه و تحلیل بیانات اعلیحضرت

  در مصاحبه با مجاهدین خلق
  حقوقدان - امير فيض

   ٢۵۴٩ارديبهشت ٢٩چهارشنبه 

   ٢٠١٠مه  ١٩

  

مصاحبه . در بخش اول اين تحرير به پاره ای سئواالتی که توسط مجاهدين خلق با اعليحضرت مطرح شد اشاره گرديد
که نقل و تجزيه و تحليل همه آن مصاحبه ممکن  حدود يک ساعت و چند دقيقه به طول انجاميده است، معلوم است 

  . ه وتحليل قرار ميگيردهدف تجزي آمده نيست بنابراين نقطه نظر های مهمی که در اين گفتگو به ميان

  : طرفداران من چه کسانی هستند

از  همانطور که در بخش اول اين تحرير مالحظه فرموديد، محور اصلی سئواالت مجاهدين از اعليحضرت شکايت
 دايشان بوده است و اعليحضرت هم سعی فرموده اند که هربار با عباراتی کامل و سنگين پرمعنا تر عاق وطر ارنطرفد

  .طرفدارانشان را به اطمينان مجاهدين برسانند

نبايد فراموش کنيم که نظريه اعليحضرت نسبت به طرفدارانشان برای اولين بار نيست که از سوی مجاهدين خلق البته  
مطرح شده، سابقه طوالنی دارد که در همين تحريربه سابقه آن مختصرا رجوع خواهد شد ولی البته اين سوابق گرچه 

» عاق«ت فاحش ندارد وبه يک نقطه مشترک يعنی درمفهوم با آنچه که در مصاحبه مجاهدين عنوان کرده اند تفاو
  .طرفدارانشان ميرسد ولی در مفاهيم واثرات آن تفاوت بسيار بزرگی است

اکنون اجازه فرماييد قبل از اينکه بيانات اعليحضرت دررابطه با تقاضای مجاهدين خلق درسرکوب وسرزنش طرفداران 
طرفداران اعليحضرت وبه کالمی ديگر بی مهری به » ــاقعـــ«اعليحضرت مطرح شود، اشاره کوتاهی به سابقه 

  . آنان را داشته باشيم

. اين اشاره بدان سبب ضرورت افتاد که تصور نکنيم که پايه گذار فکر طرد طرفداران اعليحضرت مجاهدين خلق بوده اند
ت هم موصوف شده اند، آنها به آنها يعنی مجاهدين دنباله کارديگران را گرفته وچون سماجت درکار دارند و به اين صف

  .کم توجهی اعليحضرت به طرفدارانشان قناعت نکرده بلکه سرکوب کامل آنها را خواستار شده اند

  : سابقه از بختیار و مگس کش شروع شد

سابقه نشان ميدهدکه از همان زمان که بختيار به خارج از کشور آمد، حمله به طرفداران سلطنت آغاز شد، آنهم آغازی 
حمله بکار . خطاب کردحرامزاده بختيار در مصاحبه با مجله نيوزويک، سلطنت طلبان را بار برای اولين. دون انتظارب

  : برده او چنين است

مشروح و » ترجيح ميدهم که قدرت خمينی درايران باقی بماند تا اين حرامزاده های طرفدار سلطنت ايران را نجات دهند«
  . ١٣۵٩ مستند در سنگر هشتم تيرماه

با حيرت و تعجب گفته نا گفته نگذارم که بختيار در مصاحبه قبل از مصاحبه با نيوزويک درمقابل يک خبرنگار فرانسوی 
همو، بختيار، در مصاحبه با روزنامه ) مصاحبه با باشگاه خبرنگاران فرانسه(» مگر سلطنت طرفداری هم دارد«بود 

  . ورز، نادان و مغرض خواند را غرض ، سلطنت طلبان٣٩٢پيام ايران شماره 
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با شروع بختيار، هواداران او دنباله کار اورا ادامه دادند و در گفتگويی که اعليحضرت در همان سالها در لندن با 
تشبيه فرمودند و اصطالح مگس کش را هم بکار » مگسان گرد شيرينی«ايرانيان داشتند، طرفداران خودشان را به 

در خارج از کشور به ويژه لس آنجلس حتی يک آن روزنامه . ديد سلطنت طلبان روبرو گرديدبردندکه البته با واکنش ش
های وابسته به بختيار از تخطئه وتحقير و مسخره کردن سلطنت طلبان کوتاهی ننمودند تا بتوانند بين اعليحضرت و 

  . سلطنت طلبان يک ديوار بی اعتمادی با مصالح تالم بوجودبياورند

ختيار حمله به طرفداران سلطنت وسعی درايجاد فاصله بی اعتمادی و عدم کرامت وحرمت بين سلطنت پس از ترور ب
ُ ه ويژه م طلبان و اعليحضرت به راديو صدای ايران ب   . هری و ميبدی احاله گرديد       

  : عـــــاق سلطنت طلبان

درمصاحبه . به اصطالح طرفداران اعليحضرت اوج تازه ای گرفت فعاليت برای سرکوب سلطنت طلبان و ١٣٨٢درسال 
شما دائما به روی اين مسئله تاکيد می «: راديوصدای ايران ميبدی سئوالی به قرار زير با اعليحضرت در ميان گذاشت

لب و غير فرماييد که بايد چتر تشکيالتی را برای همه بازکرد و همه زيراين چتر قراربگيرند، چپ و راست، سلطنت ط
ن اما متاسفانه کسانی هستند که باز سعی می کنند ايخواه و همه با هم همداستان شوند به سرآينده ايررسلطنت وجمهو

چون بارها  .چتر را جمع آوری کنند و نگذارند شما درکنار بقيه قرار گيريددراين باره ميخواهم نظر شما را جويا شوم
ز سوی کسانی که خودشانرا سلطنت طلب معرفی می کنند اما عمال در جهت ع اقکه مردم گاليه دارند ودروا ديده ام

  ».يه ديگران شده استهمبستگی وهم داستانی کاری نمی کنند و برعکس سخنانی می گويند که سخت باعث گال

نزديک قبل ازتوجه به پاسخ اعليحضرت، مالحظه فرماييدکه سئوال ميبدی تا چه اندازه در ماهيت و حتا عبارات : حاشيه
  . به سئواالت يکنواخت وتکراری مجاهدين خلق درمصاحبه اخير است

  :پاسخ اعلیحضرت

آقای ميبدی پاسخ سئوالتان خيلی ساده است در اين راستا ما دو تيپ آدم داريم، کسانی که بخاطراعتقاد شخصی ويا به «
ی و ايدئولوژی يک برخورد خاطر منافع شخصی ويا بخاطر خودمحوری ويا به خاطر گير کردن دريک موضع مسلک

  ».يج کاری با آنها ندارمهمن ...  ناسازگاری دارند با يک حرکت دموکراسی

پس از زاييده شدن جنبش خزه ها بارديگر تالش برای سرکوب طرفداران سلطنت واعليحضرت آغاز شد و در مصاحبه 
 ستح گرديد واعليحضرت هم در جهت تاييد خوامطر! های پشت سرهم راديو فردا وزمانه مسئله مزاحمت سلطنت طلبان

جدايی خودشان را از طرفدارانشان بشدت تمام به اطمينان ) صدا های خارجی طرفدار جنبش خزه ها(مصاحبه کنندگان 
  . آنان رساندند

  : گذر از سابقه

بنابراین سرکوبی طرفداران سلطنت، یک امر اتفاقی ویا ناظر برمخالفت مجاهدین با اساس سلطنت نیست بلکه 
طرفداران سلطنت و در عبارت روشن، تنها گذاشتن  استراتژی مبارزه مخالفین متوقف و استوار برکوبیدن

  . اعلیحضرت است

  : چرا این استراتژی

شخصيت . درگرو طرفدار است ،رشخصيت سياسی، هر فکر و عقيده سياسی، هردين و مذهب وهرفعاليت اجتماعیه
  . سياسی ويا دين بافعاليت های اجتماعی بدون طرفدار ممکن نيست

  به بقاء يکی بدون ديگری نه قايل به وجود است ونه قائم. طرفدار وذات فعاليت سياسی واجتماعی، الزم وملزومند

وجود دارد، يکی اينکه آن عقيده ويا شخصيت رهبری کننده آن  هی از بين بردن يک عقيده سياسی و يا مذهبی دورابرا
  . که اين کار با سابقه موفقيتی همراه نبوده است. بی اعتبار ويا ترور اعم از شخصی ويا فيزيکی بشود عقيده



. | جزيه وتحليل بيانات اعليحضرتت  3 

 

ويا اعتقاد را تنها کرد که در شخصيت،  آنو ا شخصيتراه دوم اين است که با نفوذ و سرکوب طرفداران آن اعتقاد وي
طت و ياين حالت با از بين رفتن طرفداران، آن شخصيت ويا آن اعتقاد، به اعتبار اصل الزم و ملزوم و پيوسته بودن شخ

  . اعتقاد سياسی يا طرفداران، بطور طبيعی و بدون دردسر و حتی يا ماسک دموکراسی از بين خواهد رفت

يد که همين تظاهرات جنبش خزه نه يک اعتقاد سياسی ويا شخصت سياسی ويا جبهه مبارزاتی فقط طرفدار است، ناظروز
ها  معيار حضور سياسی اين جنبش در جامعه ايران است و هرقدرکه طرفداران کم داشته باشد، سايه بيرنگ و جان 

  . باخته آن نمايان تر ميگردد

  : حرکت ارواح

که هنگاميکه شيطان دستور می دهد، آنها به سلطنت . ی مخالفين را به حرکت ارواح تشبيه کردژاسترات شايد بتوان اين
طلبان هجوم می آورند و سنگ می اندازند و وقتی که شيطان مصلحت نمی بينند ويا خواب است، ارواح هم دست از 

   .سنگ اندازی بر ميدارند ولی به هر حال سنگ را دردست دارند

  : فداری از سلطنتماهیت طر

تمايل داشن به چيزی است، به اقسامی تقسيم کرده اند که از آن تقسيم بندی «حکما و فالسفه، طرفداری را که به معنای 
  . برای نشان دادن موقعيت و ماهيت طرفداران سلطنت استفاده می کنيم

فعل  الف ويا مهاجم وجود نداشته باشد، يعنی تا ضد، مخ. د را داردضزمه با وجودطرفداری فعلی است که ظهورش مال
  . طرفداری از قوه به فعل در نمی آيد

  : طرفداری  احساسی_ اول

مانند جانبداری از مظلوم و . و بی ريشه است ذراين طرفداری نوعی احساس مواج است، علتش احساس است که زودگ
ق تنبيه باشد ولی احساس آدمی حکم جانبداری گرچه ممکن است حقيقتا مظلوم نباشد ويامستح. کسی که تنبيه می شود

اين نوع طرفداری اگر آبياری نشود خيلی زود خشک می شود و زندی نگهداشتن آن هم نياز به برنامه ريزی . ميدهد
  . ر آنرا می توان در جانبداری های شيعيان از حسن و حسين دانستضنمونه حا. مرتب و مفصل و مداوم دارد

   :طرفداری طبيعی - دوم

فت وجوهر ذاتی در وجود انسان ويا حيوان وجود دارد نمونه آنرا می توان در جانبداری صاينگونه طرفداری بصورت 
رحالت اين نوع طرفداری الهام يافته از قانون ارگانيکی است که نمونه برجسته آن د. پدر از فرزند وبرعکس دانست

د اتفاق مورخين ايرانی و خارجی است و متفق ی مورد تايياجتماعی طرفداری از پادشاه است که بصورت سنت ايران
  . به مفهوم ميهن پرستی و از ارکان دينی ايرانيان است) که همان شاهسونی است(العقيده اند که شاهدوستی 

اط چانبداری برخاسته از ريشه ارگانيکی، نه به ثروت، نه به قدرت، نه به زيبايی، نه به علم، نه عدالت و امثالم ارتب
مسيری است که قرن های متمادی با مالت ارادت و احترام و . ندارد و به هيچوجه اجازه شرط وشروط را نمی دهد

  . گرايشات قلبی مفروش شده است

در تاريخ بيهقی آمده است که سلطان سنجر در نبردی ديد که يکی از سرداران او خيلی با حرارت وجرات شمشير می 
نب مراداری آيا به مالحظه است که من سلطان و نماينده خداوند در روی زمين هستم ويا اينکه ازاو پرسيد تو که جا. زند

من اين هارا ندانم ولی ميدانم که در وجود من يک کوره ای است که هروقت نام «: آن سپاهی گفت. قدرت وثروت دارم
   ».نوره می کشديرت، شهامت و فداکاری وجانبداری از شاه از آن کوره تغشاه به ميان آيد، 

  : درتاريخ آمده است

سفيری از کشورهای اروپايی برای مالقات با آقا محمد خان قاجار به تهران آمد و در مالقات با وزير دربار بطور 
پادشاه است » پادشاه«آن وزير برآشفت و گفت » راست است که می گويند پادشاه شما خواجه است«: خصوصی پرسيد

  . رش واجب وحرمتش درجايگاه الهی تکليفو ام



. | جزيه وتحليل بيانات اعليحضرتت  4 

 

با آنکه آقا محمد خان قاجار معروف به شقاوت وخشونت بود، ديدگاه های ايرانيان نسبت به مقام والوهيت پادشاه 
  . ارتباطی به صفات خصوصی شاه نداشت

  : طرفداری قراردادی -سوم

انبداری می کند مانند جپول ويا امتياز از طرف ديگر  در اين شکل طرفداری که رايج است؛ يکطرف در مقابل دريافت
فقط در اين طرفداری است که می توان شرط کرد بنابراين در . طرفداری وکيل از موکل ويا نگهبان شخص و امثال آنها

ی ويا اعتقادی شرط ممکن نيست و اگر شرط آمد طرفداری از حالت واصالت خود عاقسام طرفداری مانند احساسی و طبي
  . خارج می گردد

  : اعتقادیطرفداری  –چهارم 

در اين نوع طرفداری انسان . ميباشد ناشی از عقيده هماهنگ است» پيروان«دراين نوع طرفداری که معروف به 
ده خودش جانبداری می کند و چون عقيده خودش با عقيده ديگران هماهنگ يطرفدار شخص معينی نيست بلکه از عق

  . دودريک مسير مشخص است لذا صورت عينی آن طرفداری از طرف بنظر می آي

زيربنای اين نوع جانبداری ها غيرت و تعصب است که طرفداری را ميجوشاند و قوام می بخشد مانند غيرت مذهبی ويا 
غيرت سياسی اين نوع طرفداری بمناسبت زمينه های غيرتی و تعصبی حضور خود را در ميدان دليل و فلسفه نفی می 

  .ندک

  ) پايان حاشيه(طنت طلبی را نوعی غيرت ناميده اند اعليحضرت هم در مصاحبه های اخيرشان، سل: حاشيه

  : طرفداری سلطنت طلبان از اعلیحضرت در کدام صیغه جاری است

 با توضيح مختصری از انواع طرفداری ها می توان با قاطعيت گفت که طرفداری ايرانيان از اعليحضرت نه از نوع
نه برای طرفداران اعليحضرت نجا که درسياق طرفداری ارگانيکی است لذا آنوع اعتقادی، واز قراردادی است ونه از 

البته می توان چنانکه . جايز است و نه اعليحضرت می توانند شرط و شروطی برای طرفداران خودشان قائل شوند طشر
  . شرط و شروط هم فرموده اند ولی چنين شرطی باطل است

در . مهوری يک طرفداری اعتقادی است و به شخص شاه ويا رييس جمهور ارتباطی نداردطرفداری از سلطنت ويا ج
ُ                 شاه م رد، زنده باد شاه«: فرهنگ فرانسه آمده است پادشاه در رژيم سلطنتی همانند دانه های ) از اشارات اعليحضرت(»     

  . زنجيری است که تداوم سلطنت را تشکيل می دهد

  : سند مشروعیت سلطنت

َ ميدانيد، اعتقاد به حقانيت سلطنت با انقالب مشروطيت در قالب شروطی قرار گفت که مد  همانطور که آن بصورت  ن َو                                                                             
بنابراين اعتقاد به سلطنت وجانبداری از حقانيت سلطنت، فقط در . قاون اساسی و متمم آن ضابطه حقوق سلطنت گرديد

  . چارچوب قانون اساسی واعتبار اجرايی آن قابل اعتبار است

 زنچه عرض شد، ناگفته هويداست که طرفداران اعليحضرت از دو مسير به مقصد طرفداری رسيده اند؛ نخست ابا آ
مسير طبيعی و ارگانيکی بودن طرفداری از سلطنت که در خون و آيين ما ايرانيان عجين گرديده است دوم اعتقاد به 

اعليحضرت است که با سوگند سلطنت اتصال حقانيت تداوم اجرايی قانون اساسی مشروطه که سند حقانيت سلطنت 
  . حقوقی خود را به ارگانيکی بودن طرفداری از سلطنت قوام بخشيدند

ولی پس از آنکه اعليحضرت روابط حقوقی و اعتقادی خودشان را به حقانيت سلطنت و بند مشروعيت آن متزلزل 
  . ت تاثير گذار باشد، نه طرفداری طبيعی و ارگانيکیساختند، اين جريان ميتواند بر رابطه اعتقادی طرفداری از اعليحضر

  : استناد اعلیحضرت به سند سلطنت خودشان

بار در تاييد حقانيت قانون اساسی و  ٣۴مجموعا، اعليحضرت  ١٣۶۵تا پايان سال  ١٣۵٩از تاريخ نهم آبان ماه سال 
  . اد کافی استنقش خودشان بعنوان پادشاه ايران صحه گذاشته اند که بيکی دو مورد استن
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پدرم خواهم شد، اين براساس تقويمی ايرانی من براساس قانون اساسی ايران جانشين  ١٣۵٩روزنهم آبان «: نمونه اول
يک اصل قانونی است که هيچکس نمی تواند در آن تغييری بدهد اما به مناسبت وضع کنونی هيچ مراسم عمومی انجام 

   ».نخواهد شد

تفاهم جلوگيری کنم،که قانون اساسی پيش بينی نکرده است که اصل سلطنت زير سئوال  دراينجا مايلم از ايجاد سوء 
  . ايران يک کشور پادشاهی است که در آن پسر جانشين پدرمی شود. گذاشته شود

پس بياييم . بسياری از هم ميهنانم امروز را چهارمين سالروز اعالم تداوم پادشاهی مشروطه خوانده اند«: نمونه ديگر
   .ای تازه در مبارزه وروز اراده و همت رهايی ايران بشناسيماين روز را دوره 

ايران بعنوان  خواهان وظيفه من اصال مبتنی بر قانون اساسی مشروطه است و اين راهی است که ما و تمام مشروطه
بال يک سال پيش بدن ٧٩تنها راه نجات مملکت خود به آن اعتقاد داريم و مبتنی بر قانون اساسی و متمم آن است که 

  . انقالب واقعی تدوين شد

اين نمونه ها از اين جهت ارائه گرديد که بتوان گفت که اعليحضرت در سالهای نخست تصدی سلطنت به آن وفادار بوده 
  . اند

  : شخصیت سیاسی

شخصيت انسان سياسي «: بالزاک درباره شخصيت انسان سخن جالبی دارد که وصف الحال موضوع است می گويد
ثبات عقيده سياسي اوست وصول چنين شخصيتي كار ساده اي است، شرطش اين است كه انسان  متجلي از

گوناگون ووعده ووعيد ها مانند گوسفندي كه پشمش دراثر تماس با تيغ هاي جنگلي  ددر برخورد با عقاي
  » كنده مي شود، به همان راحتي عقيده اش را تغيير ندهد

. وسفندی که بالزاک تشبيه کرده نيستندگداران طبيعی اعليحضرت مانند آن تصور براين است که سلطنت طلبان وطرف
  . والجرم دارای شخصيت سياسی، غيرت سياسی ووجدان آگاه و مسئول می باشند

سند مشروعيت (درمقابل اين مقاومت طرفداران سلطنت، اعليحضرت کم کم، اعتقاد خودشان را به حقانيت قانون اساسی 
اد و باور خودشان را بر محور نظر خودشان استوار ساختند و مهم اينکه از طرفداران خودشان هم قطع و اعتق) سلطنت

  . خواستند که به همين سياق رنگ عوض کنند، آنهم نظرياتی که متاسفانه مغشوش اندر مغشوش بود و هست

  : شکسپير سخن جالبی دارد که می گويد

  » ا از کار های اصولی و پيروزی باز می دارندشبهه هاونظريه های ما خائنانی هستند که مار«

چنانکه می بينيد اعليحضرت در بقچه نظرات گوناگون ومتضاد چنان پيچيده شده اند که يارای حرکت منطقی واصولی را 
  . ندارند

  :گنهکاری که نمیداند گناهش چیست

  : اعليحضرت فرمودند ١٣۶١در سال 

ح مملکت بکوشد، احترام می لامن بهر عقيده و هرمرامی که در چار چوب قانون اساسی مشروطه ايران و در راه مص«
  » گذارم

  [!]ماكه بايد مشمول احترام وعنايت اعليحضرت باشيم چگونه شد كه مزاحم، منافق، شمرده شديم؟؟ 

واستقرار قانون اساسی امروز بعد از شش سال کمتر قلبی است که بخاطر ايران بطپد و فردای ايران را در گرو اعاده «
  ) ١٣۶۵ن سال پيام نهم آبا(» مشروطه نداند
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و سابقه سلطنت طلبان و طرفداران اعليحضرت مقصرند و مستوجب آن خفت هستند که از  آيا حقيقتا با اين پرونده
  يب برده اند؟ صاعليحضرت ن

  )صائب تبريزی(ميزنند از خشم شيران برزمين دنباله ها      بی گناهان در غضب حد گنهکاران خورند 

  :ا نقد بیانات اعلیحضرتوام

عرض شد که اين روزها به موازات زاييده شدن جنبش خزه ها حمله به طرفداران اعليحضرت شتاب بيشتری يافته است 
و  و به موازات آن اعليحضرت نيز در راستای خواست جنبشی ها، تذکرات نه چندان آمرانه بلکه به دور از انتظارات

  . ب سلطنت طلبان فرموده اندخيلی نزديک به مراسم وداع نصي

  :بیانات اعلیحضرت چنین است

اجازه بدهيد خيلی باز و مشخص بگويم من کسانی را معتقد هستم که ميتوانند ادعای طرفداری من را بکنند که هر نظر «
رعايت و حرفی را که می زنم وراهکاری را که من اشاره ميکنم ورفتار و طرز برخوردی که با ساير انديشه ها دارم 

بکنند واال هرکسی می تواند مدعی طرفدار بودن من باشد اما اگر رفتار وکردار و برخورد متضادی با آن نظرات داشته 
باشد نمی تواند بخودش نام طرفدار بودن مرا بدهد وادعای آنرا بکند ولی من چنين اشخاصی را طرفدار خودم وانديشه 

  ١» خط را جدا می کنم بين کسانی که اين باور را دارند ويا ندارند های و خواستهای خودم تلقی نمی کنم وکامال

  :درکتاب براهين العجم يک سه بيتی هست که تفسير بيانات اعليحضرت را ميتواند گويا باشد

  که پاس حرمت اوالزم است در هر کيش    حترم دارم  ـُ رگوی م  ــُ خاطب پ  ــُ ی مــــيک

  ان وشعاع برق و حشيشعفروغ ماه و کن    خرمن عمرشرار صحبت بی حاصلش ب

ــ ی زتــــول ــ م    ول او بايد ـرس، بتصديق ق   َ ــ ــ دام، همچو ب   ُ ــ   نبد ريش ُج ـــشم بفخ  َ ز ا   ُ ـ

  ) سحاب ٧٢صفحه (

  : سعدی هم بيتی دارد که وصف الحال ماست در رابطه با خواست اعليحضرت

  وییم که ما خود شب تاریک ندیدیمگ    شرط ادب آن است که در محضر خورشید

 –کاری را که من اشاره می کنم راه  –بيانات اعليحضرت بر سه پايه مستقر است؛ يکی اينکه حرفی را که من می زنم 
  . رعايت شود -و برخوردی که با ساير انديشه ها دارمرفتار 

خوانده ام که کسی در جهان چنين خواست ها را شرط طرفداران ابتدا عرض اين حقيقت بجاست که بنده هرگز نديده و ن
  .خود قرار بدهد

  )سعدی(انستی نشان داين صفات اندر بزرگان کس ن    کتب پيشين ديده ام، کيش بزرگان خوانده ام 

این . ار بعید استتعلق این اظهارات به اعلیحضرت که به دمکرات بودن و پرچمداری دموکراسی شهرت دارند بسی
باموقعيت يک دموکرات در گفتگوی عام » من«بکار گرفتن واژه  .بیانات بوی خود بزرگ بینی و خود محوری میدهد

گرفته است چرا » مــــــــــا«وجود ندارد و جای آنرا » من«در جامعه دمکرات ويا جامعه اخالقی . منافات دارد
  مــــــــــا؟ 

                                            
مدعی رعايت دموکراسی و پلوراليسم که هردو  ،از يک شخصيت دموکرات فرمايش نچني... يکبار ديگر جمله را با دقت بخوانيد - ١

  ک-چه معنی دارد؟؟ ح مردم و تبادل نظر استوار است یمبتنی بر رای و داده ها
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زيرا که هرقول و فعلی در جوامع اخالقی وانسانی متجلی از قانون ويا سنت است که از شرع ويا مردم زاييده و بزرگ 
: از يکی از شخصيت های انقالب مشروطيت اين کالم بجاست که گفت. هست» ما«آن واژه  بده است و مخاطش
  ».باقي نگذاشته است »من و تو«راي انقالب مشروطيت ديگر جايي ب«

  :ماهیت فلسفی بیانات اعلیحضرت

  : ماهيت فلسفی اشارات اعليحضرت جهل مرکب است به اتفاق در اين گفتگو شرکت کنيم

  . آن است که کسی حقيقت چيزی را مطلقا نداند و آنرا اعالم کند بسيط. جهل بردو قسم است جهل بسيط و جهل مرکب

 –تعاريف از کشاف (جهل مرکب آن است که انسان اعتقاد جاذم داشته باشد به چيزی که مطابق باواقعيت نيست 
  ) فنوناصطالحات 

درتطبيق مورد نظربه اينکه اعليحضرت ميدانند که نظرات و حرف هايشان متکی به قانون 
ع وسنت ايرانی نيست، واز طرفی نسبت به آن فرمايشات اصرار می فرمايند بنابراين و شر

ماهيت اشاراتشان جهل مرکب است و برجهل مرکب، هيچ آثارحقوقی بجز خالف حقيقت 
  .گفتن متصور نيست

  : ادعای طرفداری

نند اين نوع حرف ها بوی کمتر ديده شده ويا بهتراست بگوييم مرسوم نيست که کسانی ادعای طرفدار داشتن را بک
نه   »ما طرفدار فالنی هستيم«اين طرفداران هستند که می گويند . خودخواهی و خودنگری می دهد

وزنه «: گفته اند. اينکه فالنی بگويد شما طرفداران من هستيد و شرط هم برای آنها قايل بشود
  . ی وزن شخصيت انسان می شوندواين واژه ها هستند که ترازو» بزرگی انسان در خضوع و افتادگی است

و امثال آن ها استفاده می  جانب،ناراحت هستند و بجای آن از واژه حقير، ارادتمند، اين» من«مردم از بکار بردن واژه 
  . و امتياز برديگران ميدهد» منيت و خودخواهی«وبکاربردن آن بوی » من«کنند زيرا که 

شاه «را بکار می برند يعنی  » مـــــا«استفاده نمی کردند و بجای آن واژه » من«شاهنشاهان ايران هيچگاه از واژه 
  ٢. »و مردم

  : نظر و حرف

  . اتکاء اشارات اعليحضرت بر نظر و حرف است

ولی پس از طی برخورد هاو . همواره تحوالت اجتماعی وانقالبات با نظرات بسيار گوناگون وحتا متعارض همراه است
می آيد که برای همه تعاطی افکار ونظرات وانطباق آنها با سنت وعادات و باور های مردم، بصورت اصولی مدون در 

  . الزم االتباع است مردم

  : نظر و حرف درجامعه حقوقی هيج اعتباری ندارد و بقول شاعری

  يدن باز ميداردپر زنظررا پر کاهی ا    نظر سهل است ارباب بصيرت را 

                                            
شاهان را خرده گفتن » ما«شوربختانه گروهی که به اصول وپروتوکل های نظام پادشاهی واحترامات مربوط به آن آشنايی ندارند  - ٢

  ک-ح. می شود» ما«درحاليکه مردم و شاه يا ملکه . خطاب می کند» ما«می گيرند و گمان می کنند شاه يا ملکه خودش را 
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آنچه که حرکت نظر را مهار می کند قانون، شريعت . همانند يک پرگاه است درمقابل يک نظر ديگر ،يعنی اعتبار نظر
  .سنت و ميراث های کهن ملی است

يل کنند، تا قبل از در تاريخ ايران هرگز ديده نشده يا بسيار نادر است که پادشاهان نظر و سليقه خودشان را برمردم تحم
ودر همين . امر شاه بودمشروطيت، سالطين خود را مجری قوانين شرع اسالم ميدانستند ودر همه موارد فتوا زير بنای 

نظر خود استناد نکرد و آنرا  هبحتی محمد هم . از منبع نبود قابل توجه و اجرا قرار نداشت ـع  ٌبـ  َ ـت                   ُ حالت هم فتوا اگر مـ 
  . مبنای خير و شر قرار نداد

ی هوانگ. ختاسقی داد، ميليون ها نظر و حرف، ميدان اجرا را غير ممکن خواهند وقحاگر نظر و حرف را بتوان منشاء 
ليکه نظرات مغاير، جايی برای شناخت نظر باقی نمی درحا. نظرشان مالک قرار گيرد چگونه اعليحضرت انتظار دارند که

  . گذارد

زير چتر سلطنت فرا خواندند  يان راناعليحضرت همه ايرا ۶١در سال  »گر خون هم بگريم بی بهاست«از کجا بگويم که 
نت و بزودی همه گروه ها متوجه خواهند شد که فقط دو چتر برای اينکه زيرش گرد آيند وجود دارد سلط«: وفرمودند
  » مارکسيسم

  . اعالم فرمودند که حفظ و حراست از سلطنت به عهده فردفرد ايرانيان است) قبال(هم  ١٣۶٠در سال 

ما ايرانيان از صميم قلب وبنا به التهاب وانتظار اعتقادمان بسرعت زير پرچم سلطنت با لبيک به فرمان اعليحضرت جمع 
خود دانستيم ولی ناگهان، برخالف حق و انصاف، برخالف سوگند شديم و حراست از سلطنت و حقانيت آنرا وظيفه 

سلطنت، برخالف تکليف ورسالتی که ميراث کهن ايرانی برعهده اعليحضرت گذاشته بود، چتر سلطنت را بستند و به 
ی ولی گشوده نشد چرا که نه جا سلطنت و جمهوری بود رفتند ينبی تفاوتی ب حخيال گشايش چتر ديگری که از مصال

  . اتکار سلطنت طلبان بود و نه جای اتکار جمهوری خواهان

سلطنت طلبان بنا براعتقادی که داشتند همچنان زير چتر بدون دسته سی سال است که 
آنهم در حدی که به دشمنان ايران [!] آيا اين عمل آنان قابل سرزنش است؟؟ . ايستاده اند

  [!]سند داده شود؟؟ 
ُ و سفيهی را می توان يافت که خرمهره را با  د آخر کدام نادان  برابر کند، که نظر را نص قانون وشرع که پايه های  ،ر                                         

  . حقانيت سلطنت است برابر سازد

کدام انسان محتاط و منصف را ميتوان يافت که مردان معتقد وايستاده را از طرفداری خود خلع وآنها را با سرافکندگی از 
  . خود دور سازد

  )سعدی(به دوست خصم شدن را بگو چه نام کنم     لق نکوست ـُ ت شدی گفتم اين خبه خصم دوس

  : کاری را که من اشاره می کنم

سوره بقره و  ١١١آيه  )کنفيکون(فقط در داستان ها و آيات قرآن می بينيم ه با اشاره کردن خدا کارها انجام می شود 
  .ديگر هيچ کجا اين شيوه مالحظه نشده است

دات از طريق انتقال مسئوليت انجام می گيرد الجرم، کسی که قبول مسئوليت نمی کند کسی که برخالف تعه کارها همواره
قانونی از توجه به تعهدات سرباز می زند تا جايی که سوگند خود را هم ناديده می گيرد چگونه انتظار دارد نقش خدا را 

  ا طرفدارانش فرمان تلقی کنند؟ ايفا کندو و اشاراتش ر

سال گذشته اعليحضرت کدام مسير آشنای مردم وانتظار آنان را انتخاب کرده اند که انتظار حرکت  ٣٠در طول 
سال گذشته ما در هر مصاحبه و سخنرانی از مسير هايی ) ٣٠(طرفدارانشان را نشان در آن مسير دارند؟ در ظرف سی 

بهتر آن است که هيچکاری نکنيم تا رژيم «راموش شده است و حتا مسيری گوشزد شد که باخبر شديم که انتخاب نشد، ف
  » خودش بدست خودش ساقط بشود
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واخيرا هم راهکاری را که ارائه داده اند، حمايت وطرفداری از جنبش خزه ها است، يعنی طرفداری از جمهوری اسالمی 
و ميش جزايش بی مهری اعليحضرت و طرد طرفدارانشان  آيا فرق گذاشتن بين گرگ... به زعامت حيوانات ديگری

  است؟ 

  ره سپرديد ولی طی ره از پهنا بود    سالها در ره آزادی ما 

  : کاری با ما ندارند

را بکار ) با آنها ندارممن کاری (فرموده اند عبارت  عاقدر تمام مواردی که طرفداران خودشان را اعليحضرت تقريبا

  .برده اند

خودکاری ندارد بلکه گهگاه هم ميخواهد  انکار ويا متعهد لهبست معموال بدهکاران ويا متعهدين به انجام تعهد نه تنها با
  . که سر بر بدن آن بستانکار مزاحم نباشد

اری با ما ندارند، فراموش نفرمايند که اين خواست ايشان ک گراعليحضرت ا
ايشان متعهد حفظ و حراست از ميراث  .متقابل نيست وبرعکس ما ايرانيان با ايشان کار داريم

بری قانونی ما مردم برای نجات کشورمان می باشند، تعهد به آزادی و دموکراسی دارند کهن ملی ماست و متعهد به ره
که در لوای قانون اساسی و متممات آن حرکت نمايد و استوار گردد، پشتوانه خواست های ما آيين ايرانی، سنت کهن 

ين حقی است که واايرانی، فرهنگ وباور های ايرانی، دين ايرانی، قانون اساسی مدون مشروطيت است 
و همانطور هم که اعليحضرت  هيج نفس کشی درايران نمی تواند آنرا ناديده بگيرد

  » هرکس که آنها را ناديده بگيرد سند موجوديت ايران را پاره کرده است«درسابق تاييد فرمودند 

  : نتیجه گیری از این تحریر

منصفانه، ونه مقبوالنه است و بيشتر در کادر جهل نظر به اينکه نظرات و خواست های اعليحضرت نه حکيمانه، نه 
مرکب قابل ارزيابی است لذا هيچگونه آثار حقوقی در راستای اينکه بتواند برتعهدات سنتی و قانونی ايشان محدوديت 

را هايی ايجاد کند نخواهد داشت و ميتوان گفت که بيانات ايشان تا حدودی جنبه ايذايی برای برخی از طرفداران ايشان 
که نمودار گرايش های  ٣ز ايشان چه رنگ سبز بردست مبارکشان ببندند ويا رنگ زرد و قرم. ته باشدشممکن است دا

  . اعتقادی ايشان است هيچ تاثيری در مسئوليت هايی که با سوگند سلطنت ياد کرده اند ندارد

  : وبقول شاعری

  )شعری فتحري(خود خوب می شناسيم  که ما اين شاه    شال ميپوش  یتو هررنگی که خواه

  : ایرانیاران گرامی

ما سی سال است در جنگيم، تحمل الزم است و بازهم تحمل اين نا مهربانی ها شربتی است که همه مابارها وبارها 
ين چشيده ايم و بار محنت و ذلتی است که سالها کشيده ايم، مرحم اين زخمها مقاومت است و باز هم مقاومت و مرحم ا

   :است ما بايد از اين دو بيتی درس بگيريم یرو صبوری و صبو ها شکوه و درد ها

  درسی از عبرت بشر گردد    تقامت ميخ ــــپا فشاری و اس

  ش بيشتر گرددـايداريــــــپ    برسرش  هرچه بيشتر کوبند
                                            

مجاهد رنگ زرد، توده ای رنگ سرخ و  . توجه شما را به انتخاب رنگ ها که هريک نمادی است شناخته شده جلب ميکنم - ٣
  ک-ح. رنگ سبز واحتماال فدراليسم مسلمانان شيعه راه خمينی


