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  حقوقدان -اميرفيض

بنقد مصاحبه ن آوم ستا پرس  که قسمتھای اول سوشيتدآ فرازھای  مھم مصاحبه اعليحضرت در زيکی ا
         .ن درطبق تقديم اين تحرير استآنظرپرمعنائی است که ورود به ابعاد  اظھار ،مده استآتحريرات 

  با اين نظام کھنه و نراآ، تضاد اگربه ميراثی که ھم ازپدرمن وھم پدربزرگم به جا مانده بنگريد<       

  .وبگرعمل کرده می بينيد>وشديدا سرک دارد درمذھببه نوعی عقب مانده  که ريشه  و تندرو       

  چرا مقايسه

 قبل ازاينکه به محتوای اين اظھارات توجه شود بھتراست دراين راستا قدری جستجو شود که چگونه و
يعنی جمھوری اسالمی با دوران شاھان پھلوی پيش  غاصب ،چرا يکباره مسئله مقايسه بين رژيم کنونی

احبه  نشان ميدھد که فصل مقايسه يک فصل رتيکل ھای مصآدرحاليکه نگاه جامع ودقيق به  ؛مدهآ
نجا آکالمی ديگر  در ووخبرميشد  مصاحبه بدون مبتدانميگرفت  ده قرارزيربنائی نبوده که اگرمورد استفا

، غيرقابل اصالح اعليحضرت ازجمھوری اسالمی بعنوان غيرقابل اصالح ياد فرموده اند ،که درمصاحبه
ن يکه تغيير بنيادي خرآء سرگذاشته وبه مبد احل مقايسه راپشتلی است که مرکّ  ،لزوم تغيير اساسی و

  .رژيم است رسيده

که مصاحبه کننده ابراز  ،دارد را درکالم ازِ ــني واستواریِ بشرح باال) وقتی وجاھت رت (بيان اعليحض
 يا سوال وترديدی راپيش ميکشيد و وردھای مثبت جمھوری اسالمی کرده باشدآعقيده ای درجھت دست

   .درمصاحبه مزبور وجود نداشته است ھا  حاليکه اين موقعيت در

  علت چه بوده
  :دردو محورنگاه کرد رويداد اظھاری بسيارمھم را ميتوانعلت اين 

  

  تغييرات اساسي -محور نخست 
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درمورد تغييرات اساسی مورد توجه اعليحضرت اين  نانکه دربخش دوم اين تحرير عرض مطلب شد،چ
متضمن مفاھيم يکسان نيست وھرگروه سياسی تغييرات سياسی رابه  ،ييرات اساسیابھام مطرح شد که تغ

، که توده مردم ازتغييرات تحرير اضافه شد معنای تحوالت مورد نظرخودش ميگيرد ودرھمان قسمت از
 رفاه وامنيت و بر نھا ناظرآندارند بلکه خواست  به تغييرات قانون اساسی ونظام حقوقی کشورتوجھی 

نچه که تاکنون نداشته وفقط آاکنون ندارند فکرميکنند نه  نچه داشته اند وآاين مقوله به  در واست  کار
  .وعده بوده اند ويا طرفِ  شنيده اند

اگربه ميراثی.....) مشکل برداشتھای متفاوت ازتغييرات اساسی را اعليحضرت با بکاربردن عبارت باال (
دانسته اند که ايرانيان به ميراث سلطنت پھلوی ھا وتغييرات اساسی را به معنای تحوالتی حل کرده اند 

د  واين يعنی تداوم اجرائی قانون ن، کاروسازندگی وامنيت بوده است بازگردانده شورفاه ،که سراسرشکوه
  .>اھل فن را اشارتی کافی است<اين يعنی اشاره ای که ن آاساسی ومتمم 

  اهميت دربيان مزبور
 دوران سلطنت پھلوی ھا ، توجه وتائيد وشی بازتاب داردبور بريان مزاھميتی که درببرجسته ترين  **
 ١٣٧٠زيرا درسال  ؛سخت تکان داد مرا و ست  که امری کامال بيسابقه است سوی اعليحضرت ا از

ياران نمانده باشد ولی برای اين ارادتمند که ايران وقوع پيوست که گرچه ممکن است درحافظهجريانی ب
 نويدی تازه و سوشيتد پرسآدرمصاحبه  اين بيانات اعليحضرت ؛يادھايم ھست ن جريان کامال نقش برآ

   .ايشان سابق پوششی است برناماليمات بيانات

  شرح ماوقع 

جدائی  فکر ،ائی شدرجمرحله ا که طرح ھنری پرشت وارد ۶۵ن سالھا يعنی ازسال آ در ؛مختصراينکه
قای داريوش ھمايون  آ و وارد عرصه مبارزه گرديدگذشته ايران که مترصد برايام شاھان پھلوی بود  از
بانماه آپيام ھشتم  نجا که اعليحضرت درآرسيد به  نرا جااندازی ميکردند  وآاحمد قريشی  داداش پور و و

  :ناروای زير را فرمايش کردند ھمان سال عبارت نا حق و

  >ھای تاريخ خودرا تجربه ميکنده ن که ملت ايران يکی ازتلخترين دورآ پيش ازانقالب وپس از سالھای<

تحت عنوان سالھای قبل ازانقالب درکنارسالھای پس ازانقالب  ريامھرآقراردادن سالھای سلطنت شاھنشاه 
اعليحضرت  اعالم چينن مطلبی ازجانب  ؛گرچه يک قضاوت تلخ ونادرستی استگرفتن نتيجه يکسان  و

سلطنت شاھان پھلوی خطا ونادرست است ودرست  م بود که قضاوت مردم نسبت به ايامواجد اين مفھو
به ھمينجا ختم ولی حاصل کوششھای تيم داريوش ھمايون  ن ھمين است که فرزند شاھنشاه ميفرمايندآ

 > مينوشت که درد گذشتهغازی نو، نه امتداآتحت عنوان < به تسلسل مقاله ای  کيھان لندن نشد او در
چنانکه اولين وتنھا کسی بود که  شکار باتداوم سلطنت وقانون اساسی مشروطيت داشتآواقع مخالفت 

 ايام سلطنت شاھان پھلوی را ھرچه بيشترميکرد که  مستمر کوشش او ؛قانون اساسی را مرده خواند
وميتوانست به  کمک موثربود ارج سازد  زيرا ايجاد چنين باوری به جاسازی طرح ھنری پرشت  یـــــــب

   .بقای جمھوری اسالمی کمک باشد

   :داريوش ھمايون درپيگرد ھمان رشته مقاالت نوشت
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  >بزرگترين سھم پادشاه درپيکار، درست ھمين بود که خودراازگذشته انديشان جداکرده است<

  )٣٧٢کيھان لندن شماره (                                                                                        

بين اعليحضرت  ماھيت اين اعالم داريوش ھمايون درواقع گزارش پيروزی خودش درايجاد فاصله باوری
  .وفاداری به ايام سلطنت شاھان پھلوی بود و

ھوشنگ نقدر درکيھان لندن پيگيری شد که آ) ايام سلطنت شاھان پھلویجريان محکوم کردن گذشته (
، بازنخواھد گشت لندن درمصاحبه ای  با استفاده ازعبارت <گذشته ای که ھرگزکيھان  وزيری سردبير

داريوش ھمايون  یی ھا> ماھيت فعاليت ھا ومقاله نويسرزوی خامی که ھرگزصورت پذيرنخواھد بودآ
  .شکارساختآرا 

  مجاهدين خلق  -اشاره مهم  
درست مصادف ھمين ايام بود که داريوش ھمايون وتيم او سعی ميکردند اعليحضرت را ازگذشته جدا 

گذشته ايرانی بودن خود بريده وبه پرچم بيگانه متوسل شده  ، مجاھدين خلق که ازکنند وموفق ھم شدند
   :تصميم با بازگشت به شيروخورشيد گرفتند ومسعود رجوی گفت بودند

رم سازمان مجاھدين آن بعنوان آ، مظھرمليت وايرانيت خودمان است وتصويب يدعالمت شيروخورش<
. عالمت چنگ شاه وشيخ بيرون کشيديم پس ازساليان از نراآخلق باعث مباھات ھمه ماست که 

  ١. >، مظھرنگھبانی ايران زمين استشيروخورشيد

   :متين دفتری گفت

اومت ملی بطورعام وظيفه تاريخی خودشان ، مجاھدين بطورخاص وشورای مقباتصويب اين پيشنھاد<
  >.نچه که برای مردم وملت محترم بوده وھست انجام دادندآ را درحفظ شعائرملی وسنتھای ايرانيان و

  :خطاب به رجویجالل گنجه ای 

لوده اش کرده بود واستبداد خمينی آمنقرض شده شاه به نحوی  شما يک ثروت معنوی راکه استبداد<
  >.يددگردان زيد شما ارزشھای بربادرفته ملتی رابه اوبادداشت دوباره بما برگردان رانآبين بردن  از عزم در

  )٣٣٢=١۵١ازمقاله بازگشت به گذشنه سنگر(                                                                   

دبيرخانه ، ھرچه مجاھدين خلق بسرعت بسوی استفاده ازپرچم شيروخورشيد ايران حرکت کردند
تالش داشت که نام شاه وشاھنشاھی مطرح  ،راجرای تحريم ھای تحميلی به اعليحضرتاعليحضرت د

شاھنشاه برقرارميشد شرکت  سرمزار نشود وحتی اعالميه داد که ايرانيان درمراسمی که درقاھره در
  .ھم نبودن جا وايجاد زحمت برای دولت مصر عنوان ميکرد نراآنکنند وبھانه 

                                               
اين گروه وابسته به بيگانه از شيرو خورشيدی بھره ميگيرد که ھرگز در گذشته استفاده نشده است و البته  -١

استفاده از آن شيروخورشيد در رژه ھا و تظاھرات غيراز شيروخورشيدی است مشخص و تالش بسياری بر 
  ک-جه بسياری نيست. حتظاھرات مجاھدين خلق اين گروه بدنام را تداعی ميکندواين موضوع شوربختانه مورد تو
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شدت وحدت داشت که  نقدرآھنشاھی وايام سلطنت شاھان پھلوی تقالی فراموش کردن نامه شاه وشا
  .پيداکنيدھرگز دربيانات ومصاحبه ھای اعليحضرت نميتوانيد نام شاھنشاه وسلطنت با ذره بين تحقيق 

  تاثيرات جانبي تاثير درباورهاي اعليحضرت 

   ؛اين تحرير استاحصاء بيرون است ولی يک اشاره حق  اعليحضرت از درطرد گذشته انديشان  تاثيرفکر

شده اتھامات ويابی مھری ھائی متوجه  ھای سواالت حساب ميدانيد که اعليحضرت گھگاھی به مناسبت
خودسر وباالخره عبارت معروف  -خود نگر –قبيل پيروان عقايد شخصی  از ؛سلطنت طلبان ساخته اند

   ...نھا کاری ندارندآايشان که با 

عاق شد وسنگرھم درسه مقاله مرتب تحت عنوان (البته که اظھارات اعليحضرت باعت خرده گيری 
 یجائی که ازموده ھا وتلقين ھای داريوش ھمايون واحمد قريش در سلطنت طلبان دفاع کرد ولی ) ازشدگان

دشمنی با ايام سلطنت شاھان پھلوی قرارداده  حالت کلی حزب مشروطه ايران اعليحضرت را درمسير در و
ضرت درحدی شد که درھمايش افسران نيروھای مسلح شاھنشاھی شخص اعليح نھا درآ کار بودند که تاثير

   :خارج ازکشور فرمودند در

  >ميليون ايرانی ومنھم سوختم ۴٠نفر  ۴٠بخاطر <

ا محکوم ميکند بالطبع نميتواند پيروان شاھنشاه که گذشته سلطنت شاھنشاه ايران ر وقتی کسی ايام
حرف غيرمنطقی  نھا ندارندآميفرمايند کاری با  اگر ونھا نامبرده شده قابل ھمکاری نداند آ انديشان از

    .نيست

باری باسوابقی که ازکوششھای خائنانه داريوش ھمايون وکيھان لندن درجھت محکوم کردن ايام شاھان 
ن باورھای کاذبه درشخص اعليحضرت که کامال موفق ھم شده بودند اکنون بيانات  آرسوب  دپھلوی وايجا

   .د پرس معلوم است که خارق العاده وفوق تصوراستسوشيتآايشان درمصاحبه 

  اثرات مترتب بربيان اعليحضرت

نری اعليحضرت ازاين خط ممنوعيت که ميتواند بخشی ازاجرائيات طرح ھ بنظر اين تحرير عبور **
برجسته ترين اثرات متوجه  ،حقيقت باورھای مردم قرارگيرند واقع درجبھه در و ،پرشت محسوب شود
   .بيانات مزبور است

به اينکه پيشرفتھای زمان سلطنت پھلوی ھا درزمينه ھای حقوقی مترتب برقانون اساسی  نظر **
وردھای رفاھی درھمه زمينه ھا را آن پيشرفتھا ودستآنميتوان  و ،ن بوده استآمشروطيت ومتممات 

، لذا بيانات اعليحضرت شمولی عام ازجمله برحقانيت تداوم اجرائی ن اساسی نشناختدرچارجوب قانو
  .نرا دارد واينجاست که بطورطبيعی تابشھای ناسخ ومنسوخ نمايان ميگرددآمتمم  قانون اساسی و

اين بسيارمھم است که حدود سی سال است که اعليحضرت درمشی سياسی خودشان  حمايت وتائيد  **

ن دوران ھا ملحق آ ان سلطنت شاھان پھلوی منظورنبوده  که ھيچ نا گفتنی ھائی ھم بروراقدامات د
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ميراث ھمواره به ( .اھميت بسياراست ، حائزن دوران ھا ميراث معرفی شودآساخته اند واکنون يکباره 
   .)ی خوب  نه فاسد وافسدنرا قبول ميکند  يعنی چيزھاآچيزھائی اطالق ميشود که ورثه 

 نآن دوران وحفظ آفرزندی به ميراثھای پدروپدربزرگش ميبالد ترديد نيست که خودرا مديون وقتی  و
 نانکه با دلشورگی وناراحتی ناظرآمھم است برای  اينھا ھمه مھم اندر ،ن ميداندآوگسترش  وردھاآدست
   .اوضاع  مبارزه بوده اند وھستند بر

حبه ای با ميبدی توجه والھام سلطنت درمصا ٨۴البته که بسيارمھم است اعليحضرت که درسال  **
مشروح < طلبان را ازدوران شاھان پھلوی به الھام ازگورستان ھا تعبير وتشبيه فرموده بودند

   .وردھای ھمان ايام را ميراث ھای جاودانی ميدانندآ) وامروز دست٣٣٢+۴٣٩درسنگر

  ورد هاي ناپايدارĤدست

ره شده است دربررسی علت دوم رنگ ن غّ آرير ھم به ن اشاره شد واين تحآورد ھائی که درفوق به آدست
  .ن باتفاق نگاه ميکنيمآميبازد به ابعاد 

  علت دوم 
ن چيزی است که اعمال انسان بدان آ . ظاھرفکرفکرباطن کلی يک فکرظاھر دارند ويکانسانھا بطور
   .فکری ميتوان به خصوصيات وشخصيت طرف پی برد ن ظاھرآ از متکی است و

 ی عيان نيست وئھا وبمناسبت اعتقاد)( دمی داردآ ست که ريشه درروح وايمان ومغزن اآکری باطن ف
باطنش  يکی است  مقصود  و اينکه ميگويند فالنی ظاھر ،گاه شوندآن آ انسان ھا براحتی نميتوانند بر

   :شيخ بھائی بيتی دارد که ميتواند مصداق موضوع باشد ؛فکراست باطن  و ھمان ظاھر

  وزبرون طعنه زند بربايزيد               وزدرون ننگ ميدارد يزيد

گداخته است که حيات بخش واست  دروجود انسان قدرتی  يا اعتقاد  فکروجودی که ھمان باطن فکری
باطن  چرا که فکر ،مخاصمات بدور نگھدارد را از احتياط عمل کند وخود ن نھاده شده که باآ بر سرپوشی

ن طوری است که انسان آنسان به وابستگی ا باروح وفکروقلب انسان گره خورده است و ،يا اعتقاد و
تقيه (ن وارد نشود آراست جانش رابدھد واعتقاد وفکرباطن خودرا ازدست ندھد ويا لطمه ای به حاض

  )درحقوق اسالمی ھمان سرپوش گذاشتن برباطن فکری است

الت سرکشی دارد که با ھرمالحظات ومحدوديت ھا يک ح ،باطن قدرت وجودی فکرِ  ،با اين ھمه اما
  .باطل را خود راحق ميداند وفکرظاھر رازي .ميخواھد وجود خودرا نشان بدھد

   :يک مثال بجاست

ظاھری  ، فکران مواجه ميشودرسان حقوق بشری درکنارمامورين زندباز وقتی با يک زندانی تحت شکنجه
خالف فکرباطنی اوست وھرلحطه که فرصت ويا امکانی برداشتی به بازرسان حقوق بشری ميدھد که  او

عاقالن را داشته باشد کالمی به اشاره ميگويد که تشعشعاتی ازفکرباطنی ووجودی اوست  وبه مقياس <
  .يندآاشارتی کافی بَود> بازرسان ازھمان اشاره چيزھائی ازفکرباطن او درمي



  حقوقدان -) اميرفيض۴پرس (با آسوشيتد  نقد وواکنش نسبه به بيانات اعليحضرت                ۶از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠۴/٢٨، جمعه=شيد ناھيد

  موانع ظهور فكرباطن

قيده) ازحساسيت خاصی برخورداراست  بطورطبيعی انسان صاحب فکرھمواره ع( نجا که فکرباطنآ از
 ن ھمرنگ جماعت شدن آمخفی داشتن طرق اينکار عالوه برز سيبی نرسد  يکی اآن آمراقب است که به 

موزش ھرگز اخالقی نيست ولی راه آھمرنگ جماعت شو) البته که اين  –خواھی نشوی رسوا (ھست 
  .ميتواند به نابودی صاحب اعتقاد ھم منجرشودن آخالف  برای حفظ اعتقتاد که حاشيه ای  حلی است

قھری که مورد استناد اين تحرير است زمانی است  –موانع ظھورفکرباطن گاه قھری است وگاه اختياری 
را ممنوع ميسازد وصاحب فکر واعتقاد درموقعيتی است که چاره  نکه قدرتی قاھره تجلّیِ اعتقاد وفکرباط

نرا ميتوان درموقعيت اعليحضرت دررابطه با طرح آنمونه مستند  ؛ن محروميت را نداردآی جزرعايت ا
   .ھنری پرشت يافت

  فكرباطني ووجودي اعليحضرت
اين  ميتوان انصاف وحقنات مفصل ايشان درپھنه ھای به اقتضای اسناد مبارزه ومجموعه ای ازبيا

تمنيات  و افکار ومادرِ کودکی با تنھا فکری که مانوس  اوان اعليحضرت  از ؛برداشت را ارائه داد که
ن جھت آ که خودشان فرموده اند در رنطوآ و ،ھمان فکرو گرايش به پادشاھی است ديگر ايشان بوده،
 ۵٩ماه سال  بانآنھم  قدرت وجودی ھمان فکربوده که در مبنا و ھمه مھمتر از و ،ھم تربيت شده اند

  .قبول سلطنت کردندت اعالم شعليرغم فشارخارجی وطرح ھنری پر

سبب گرديد  وھست ت که عمال قدرت مسلط برفکر باطنی ووجودی اعليحضرت بودورود طرح ھنری پرش
    .بصورت روپوشی فکرباطنی ايشانرا پوشش مخفی بدھد که يک فکرظاھری ويا مجازی

ادن به که تقريبا ھمه اظھارات ايشان که خالف تداوم قانون اساسی ويا حجت دباکمی دقت می بينيم 
بوده است نتيجه حرکات ناشی ازھمان فکرظاھری است ازباب نمونه  اعليحضرت دربياناتی  ۵٧شورش

اين بيان را نميتوان ناشی ازفکرباطنی دانست زيرا  >بين سلطنت وجمھوری تفاوتی نيستفرمودند <
تی مردم عوام ھرکس با ھراندازه اطالعات ميداند که بين جمھوری وسلطنت تفاوت ھای سنگينی است وح

نجا که بدنبال تز ھمه پرسی برای تحصيل مشروعيت  برای آشنا ھستند  ويا آن آھم با اين تفاوت وابعاد 
تداوم سلطنت بودند خوب ميدانستند وخودشان ھم رسما اعالم کرده بودند که سلطنت را نميتوان به ھمه 

ن يک اعتقاد قلبی وفکرباطنی آزتداوم يعنی عدم ارجاع سلطنت به ھمه پرسی وحراست ا پرسی ارجاع کرد 
  :ارايه فکرباطنی واعتقاد خودشان خودداری ميفرمودند ايشان بوده وھست ولی به مالحظاتی از

                                                                      »قوه قاھره«

  

 .اين تحرير ناتمام است


