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  حقوقدان -اميرفيض

است که با ناباوری مطلق مواجه است  موضوعاتیسوشيتد پرس با اعليحضرت آ خرين بخش ازمصاحبهآ
  :نجاست که فرموده اندآمقصود 

بسياری ازايرانيان که  سوی خانواده و از و شغل ھای ديگری نداشته ۵٧زمان انقالب  از< -١
  .>ازھدف او پشتيبانی ميکنند حمايت مالی ميشود

به اين معناست که تنھا شغل واشتغاالتی که  >نداشته شغل ھای ديگری<اعالم اعليحضرت به اينکه 
ھمان است که درمصاحبه ای  و ،سوگند سلطنت مقررشده است دارد ھمان است که در ايشان داشته و

   .فرمودند  عنوان رسمی من رضاشاه دوم است

 اين توضيح الزم است که درتاريخ وفرھنگ سياسی ايرانيان ديده نشده است که شاه بغيرازتصدی به
    .امورسلطنت  شاغل ومتصدی شغل ديگری ھم باشد

ن مشاغلی است که آمشاغل به دودسته تقسيم ميشوند مشاغل عادی ومشاغل رسمی مشاغل رسمی 
وتنھا مقامی  بموجب قانون ونص به افراد تعلق ميگيرد پادشاھی وحتی وليعھدی ازمشاغل رسمی است 

   .ھی شناخته شده استموھبت ال ملی و وقار سنت با نآاست که ماخذ حکمی 

سپس درسن قانونی  و زمان وليعھدی بموجب قانون اساسی شاغل سلطنت ايران بوده اند ازعليحضرت ا
رسما متصدی سلطنت  وپاسداری ازحقوق ملت واستقالل کشور شده اند  ازاين شغل مھمترشغلی درکشور 

اعليحضرت به ل تحريم سياسی يمن مناسبت ھا تحآھمه  ھائی که درصدر حال اگربه مناسبت ؛وجود ندارد
   .ن نگاه کردآقاعده فرس ماژور بايد به  ديگری است که از امر  است

ھستند ازجمله حقوق مادی  را دارااعليحضرت اززمان اتيان سوگند استحقاق تمام حقوق متعلقه به پادشاه 
مگرنه اين است که شاھان پھلوی وحتی ھمه شاھان شاھنشاھی ايران نيازھای مالی شان ازجانب ملت 

ميشد  بنابراين اعالم تامين ھزينه زندگی اعليحضرت  ازسوی ايرانيان يک امراحساسی نيست   تامين
وفرھنگ ما ايرانيان سرشارازتائيد  تاريخ  امرتکليفی است که برقاعده رابطه شاه وملت استواراست

  .رابطه مالی واعتبارمردم وپادشاه است
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  کمک بيگانگان   -٢

زاد کردن ايران است وبرای اينکاربدون به خطرانداختن منافع ملی واستقالل آ بر ھم اينک ،من تمرکز< 
ی ھا ويا با ھرکس که حاضربه کمک باشد چه اياالت متحده چه سعود راھی باشد پيدا ميکنم ھرکشور، 

  .اسرائيلی ھا ويا ھرکس ديکر>

راستای مفھومی واجرائی بصورت ھيوالئی  تئوری واجد منظری است که در نظر ديدگاه اعليحضرت از
   .خود نماست

تاريخ روابط كشورها نشان ميدهد كه بدون به خطرانداختن منافع ملي واستقالل كشور نميتوان 
 است دائر ،ظرافت موضوع  .کم به اثبات رسيده استوقطعيت اين ح .لوده كمك كشورهاي ديگرشدآ

 دنيای امروز دنيای نفوذ و .برساندسالم وبی خلل يتواند مفھوم اين ديدگاه را به منصه ظھورمکه انسان ن
 از بغير  >ازبيگانه بدون به خطرافتادن منافع ملی واستقالل دراخذ کمک< عبارات؛منافع ومطامع است

ھمه کسانی که به اين منجالب افتاده اند با ھمين تصور   .ندارد ديگری د عملیبر کاربدنامی  رسوائی و
  .وخيال واظھارات بی محتوا گرفتاربوده اند

فکربوده اند يک قدم  سال گذشته که به دنبال اين طرز ٣٨شايد به ھمين دليل است که اعليحضرت ظرف 
سی و نکه آ با ن است کهآ رساگر  >پيدا ميکنم<اين بياناتشان با بکاربردن عبارت  جلو نرفته اند  که در

سال پيدا  ٣٨توان ظرف . چيزی راکه نون پيدا نکرده ايدتاکن سال است درتالش وجستجو ھستند  ھشت
  .يعی نيستيک جريان طبکرد مسلما 

  اشكال درديدگاه

ی ديگر با کمک کشورھا تااشکال درديد گاه اعليحضرت ممکن است دراين باشد که اعليحضرت منتظرند 
مقام  ومردم پسند اين است که اعليحضرت در ن پيدا کنند درحاليکه طريقه حقيقیراھی برای نجات ايرا

قانونی خود به تکليف نجات ايران وارد شوند وبعد انتظارداشته باشند که کشورھای جھان با عدم مداخله 
زمينه  استفاده ايرانيان ازنجات بخش ايرانيان مانع امکان  درمبارزهنکردن ايران وکارشکنی  امور در

معامله  ،اينجاست که امرکمک يکجانبه کشورھای خارجی  .ھای تاريخی وھويتی ملت وکشورشان نشوند
  ممکن است وارد سازدلطمه ای  کمتروبه مشروعيت مبارزه  محسوب نميشود بلکه ھديه است 

  موقعيت ديد گاه اعليحضرت

 اخذ کمک ازنجات ايران ازطريق  حضرت راھی برایبجای اينکه اعليتصور ميکنم بجا وبحق باشد 
 ادامي كه اعليحضرت درم  مطمح نظرقراردھند که ت به اين موضع حياتی راخارجيان پيدا کنند عناي

  .رراه نجات ايران بردارندقراردارند نميتوانند كوچكترين قدمي د مريكاآ تحريم هاي سياسي كادر
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اعليحضرت وسلطنت طلبان را درجھت نجات کشورمتوقف سال است حرکت  ٣٨اين واقعيتی است که 
  .است ع ھست ھرحرکت مثبت وموثری محالساخته است وتا اين مان

   درك درطبق اخالص 

 از ھواخواھان نظام پادشاھیکه برخی ازممکن است اعليحضرت در دردی  ؛اين درک قابل گفتن است
ولی فراموش نکنيم که وقتی  ندانندخودراشريک  ات سياسی براعليحضرت احساس ميکنندتحميل تحريم

ن وضع برايش عادی ميگردد آ ،انسان درمدت مديدی دريک وضع ھرقدرناگواروپريشان کننده قرارداشت
واين ديگران  .واساسا درموقعيت درک وتشخيص تحميالت ھم قرارنميکيرد ن نيست آوحاضربه تغيير 

وباز اين ديگران ھستند که  شنا ميشوندآواقعيت  که اگربرجريان احاطه فکری داشته باشند بادرک ھستند
   .کمک کننديھا ناھنجار تحميل  رفعبايد به 

اين مھم نيست که اعليحضرت نسبت به حصرسياسی خودشان چه درک واحساسی دارند اسناد ومدارک 
مريکا سند حصرسياسی وتحميل محروميت فعاليت سياسی درجھت تکليفی است که آمتقن وزارت خارجه 

   .سنت وتاريخ وفرھنگ وقانون اساسی ايران  برعھده اعليحضرت  گذاشته است

ورش وليعھد را ازمبارزه سياسی برای کش ۵٨مريکا درسال آند که وزارت خارجه اسناد مزبور فرياد ميک
کاری که نسبت به ھيچ انسانی درجھان نشده است که  نھم ممنوعيت با التيماتوم آممنوع ساخته است 

   .نسبت به وليعھد وقت ايران شده است

لودگی به آج ازکشورھم بمناسبت کرد که ايرانيان خاراما چه گونه ميتوان اين خفت وخواری را بازگو
به محيطی خوی گرفته اند که درک حصرسياسی ھای ناشيه ازتحميل تحريم سياسی اعليحضرت  مصيبت

ربه مريکا حاضآ اتی ازجمله تابعيت کشورسان نيست واگرھم درک کنند به مالحظآاعليحضرت برايشان 
  .کمک برای رفع حصرسياسی پادشاھاشان نيستند

ايرانيان درمحيط فعلی ھم ازشھرت ھای کاذب سياسی برخوردارند (به رسانه ھا ومدعيان رھبری نگاه 
ھاست که  اجازه  وھمين رسيده اند وميرسند کم وبيش خارجيان به حمايت ھاو امکانات مادی) وھم کنيد

خوب زندگی  سال است که درھمين روال ھرج ومرج ٣٨ .نھا نميدھدآدگرگونی واحيای سلطنت را به 
، ھرکدام يک معرکه را بريده اند شانگوش اسرائيل و مريکاآ کرده اند وکاله ھموطنانشان را برداشته اند و

اتھامات  ملت به فحش وفضاحت و نھم درمقام نمادآرذالت پادشاھشان را  کمال وقاحت و در ای دارند
ھا نگفته که باالی چشمتان نآکسی ھم به  و سوی دشمان برسند  که به مزايائی از زننده کشيده اند بسيار

اعليحضرت فراھم شود که دکان اين  خوب چرا کاری کنند که موجبات رفع حصرسياسی از ،ابروست
   .دھن بی مشتری شود ناکسان بد

  انقالب پايان نيافته است   -٣

يقت > نقل قول مسلط برحقعالم اينکه  <برای  بسياری ازايرانيان انقالب  کاری است که ھنوز تمام نشدها
    .نيست
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مورد تائيد  مزبور، اين بدان معناست که قول ، و، حالت نقل قول استاعالم نخستين توجه دراين **
قول صاحب روايت  از ، متاثر. زيرا نقل قولاعليحضرت نيست ونميتواند به حساب باورايشان منظور گردد

   .نه راوی ،است

  ن باشدآاگرخطا در ول بودنه مسئ روايتی که کس ازقول ديگران گويد       

ن تا آوتداوم  ۵٧مقصود اين است که اين نقل قول اعليحضرت را نميشود به حساب مشروعيت شورش 
بعنوان انقالب  ۵٧اين درست است که درسابق اعليحضرت اشاراتی براصالت شورش  .به امروز دانست
براينکه  ن نسخ ونظر،آ ری نسخ شده است  ون نظرھم بعدھا با نظرمغايآ ن نظر بوده  وآداشته اند ولی 

انقالب اصال الزم نبوده که متکی برنظرجامعه شناسان بسياری است قائمه نظراعليحضرت نسبت به 
   .شناخته ميشود ۵٧شورش 

  

  

    

  

     

 


