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اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ
دراﻧﺘﻈﺎرﺗﺼﻤﻴﻢ
اميرفيض -حقوقدان
گرچه اصطالح تبديل به احسن از اصطالحات فقھی درمورد وقف است ولی معنای کلی آن تسری عام دارد
و رساگر اين مطلب است که مال وياحقی درمقام تبديل به مال وياحق برتری قرارگيرد.
کسی ازمقامی که دارد استعفا ميدھد به نيت وقصد اينکه درمقام باالتر ويا مفيد تری قرارگيرد .طبيعت
انسانھا با پديده تبديل به احسن يک گرايش عمومی دارد ودرتمام زمينه ھا ميل واشتياق انسانھا در تبديل
موقعيت خود به موقعيتی احسن ترديده ميشود.
درمقابل تبديل به احسن ،تبديل به اضرار ھم ھست و آن وقتی است که انسان مال ويا جانش را در جھاتی
بيھوده ومتضمن ضرر تبديل کند؛ مانند آنکه خانه اش را بفروشد وقمار کند ويا خودکشی کند.
واﻣــــــ Ĥﺑﻌﺪ
اقدام اعليحضرت درکناره گيری از رياست شورای تجزيه طلبان؛ از نظرعرفی يک تصميم تبديل به احسن
است؛ زيرا اصل اين است که ھرکس تصميمی در دگرگونی موقعيت خود ميگيرد ازقصد تبديل به احسن
تبعيت ميکند وبندرت ممکن است کسی ازتبديل به اضرار استقبال نمايد.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪي
تصميم تبديل به احسن ،با تصميم بعدی شخص گشوده ميشود که آيا واقعا بدنبال تبديل احسن
گره کور
ِ
است و يا تصميمی که ممکن است برای خود شخص بی تفاوت باشد ولی متضمن زيان وخسران برای
ديگران خواھد بود.
چراکه برخی ازشخصيت ھا برای خودشان نيستند وبرای جامعه ومردم ميباشند )ازبيانات اعليحضرت(
و تصميمات آنھا گرچه ممکن است بسود خود آن شخصيت ھا نباشد ولی دربردارنده سود ومنافع جامعه
است وبرعکس ،با آنکه آن تصميمات ممد حال آن شخصيت ھاست ولی متضمن زيان منافع جامعه است.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﺷﺨﺼﻴﺖ
ھمين نکته ظريف است که تصميم ،شخصيت ھارا از افراد عادی کامال متمايزساخته است؛ زيرا وجود
شخصيت ھای سياسی ويا علمی برای جامعه است و وجود افراد برای خودشان است که با واسطه قانون
به جامعه وصل ميشوند.
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آنجا که شاھنشاه آريامھر گفتند؛ »دستم قطع شود سند تجزيه آذربايجان را امضا نميکنم« يعنی دستم و
وجودم متعلق به تماميت ارضی واستقالل کشوراست و تصميم به خودداری ازامضای سند تجزيه آذربايجان
يک امرشخصی نيست وامری است مربوط به حيات ملی واستقالل کشور و در نھايت فارغ از وجود
شخص.
ﭼﺮاي ﻣﻬﻢ
چراچنين موقعيت حساس برای پادشاه کشوربوجود آمده ولی برای افراد عادی مملکت وجود ندارد؟ زيرا
چنين مسئوليتی درنفس قانون اساسی است که شاه به وفاداری وتمکين به آن سوگند ياد کرده است.
دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ را درﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ؛
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ازرﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮرا اﺗﺨﺎذ
ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ آﺗﻲ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺑﺎﻳﺪ درﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻧﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ آن اﺗﻴﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده وﻧﺴﺨﻪ راه ﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر وﻛﺸﻮرداري را ﺑﺎ50
ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ورﻓﺎه ﻣﻠﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺎدت ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ








اين تحرير کامال متوجه محروميت و محدوديت ھای سياسی اعليحضرت از ناحيه آمريکا ھست و
در کمال تاسف ناظروشاھد تھاجم تقريبا ھمه رسانه ھای گروھی ايرانی خارج ازکشور به
اعليحضرت درراستا و تائيد ھمان طرح ھم ميباشد.
شھادت ميدھد که ھيچ فرد ايرانی تا کنون درتاريخ ايران اينچنين مورد ھجوم نابکارانه و نامردانه
قرارنگرفته است که اعليحضرت قرارگرفته اند؛ تنھا کسی که حجم حمالت و اتھامات و توھين
ھای او را با موقعيت اعليحضرت ازباب اھانت ھا ميتوان نزديک دانست بابک خرمدين است که
تقريبا تمامی علمای اھل تشيع بال استثنا فحاشی واتھاماتی به او وارد ساخته اند که نشريه سنگر
درنمره ای به جمع آنھا اشاره کرده است.
باز در ادای اين شھادت ،تحرير ايستاده است که درطول  ۴٠سال مبارزه عليه جمھوری اسالمی
ھيچ ايرانی؛ تکرار ميکنم؛ ھيچ ايرانی درحد اعليحضرت مورد تعرض ھمه جانبه مامورين
وعوامل جمھوری اسالمی ومجاھدين خلق قرار نگرفته که اعليحضرت ھدف نامردانه آنھا
قرارگرفته است ،در حدی که رسانه ھای دوس ِ
ت اعليحضرت ،تبديل شدند به دوست مجاھدين
ودشمن اعليحضرت )شھرام ھمايون() ،عالقمندان به موضوع به مقاله »الت باج گير( نوشته
ايران يارگرامی آقای ک -ر مورخ  ٢٢اگوست  ٢٠١٧درنشريات جاويد ايران رجوع فرمايند(
اين شھادت ھم درعين سرافکندگی گفتنی است که در دفاع از اعليحضرت ھيچ جبھه قابلی ظھور
نيافت وحتی شورائی که اعليحضرت رياست آنرا داشتند ومدعی داشتن  ۵٠ھزارعضو بود ،تکانی
ی عوامل ومامورين جمھوری اسالمی ،قدرت اجرائی ھمراه با
به خود نداد وکاری کرد که به ّ
تجر ِ
باور مردم داد.
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 اين تحرير ميداند که ھرکس را حدی وظرفيتی است ،برای تحمل مشقات وسختی ھا واتھامات
وتوھين ھا وچون ازظرفيت وحد گذشت >ناچار آيد ضد آن< وضد آن که طبيعی است به اقسامه
ظھور و خود نما ميشود چنانکه درمورد رياست شورای تجزيه طلبان به کناره گيری اعليحضرت
منجرشده است و در اين مقوله نميتوان ازمقاومت وتحمل وسعه صدر اعليحضرت درمقابل آنھمه
تعرضات ،آفرين ھا وتجليل ھا نگفت ،ولی چه حيف که فرھنگ ايرانی درک اين بزرگواری را
نميکند و آنرا به تعابير خاصی پيوند ميدھد.
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮازاﻋﻠﻴﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد درﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪازﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﭘﻴﺎم
اﺧﻴﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻳﺪ >ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﻜﺮﻛﻨﻴﻢ وﻏﺮق دراﻳﺮان ﺷﻮﻳﻢ< ،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﺮان وﻧﺺ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ واﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎن ﺑﺎد ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻮرا
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ وﺑﺤﻖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت

