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اﻃﺎق ﻓــﻜــﺮ
با استدعای توجه اعليحضرت
اميرفيض -حقوقدان
انگيزه اين تحرير ،تصور وياتوھم ويا خوشخيالی است مبنی براينکه :مطالبی که دررابطه بابرخی اصول اساسی وبنيادی
ازقبيل قـــ ُبح تـــوسل به بيگانه ويا ايفای وظايف سلطنت ،بوسيله مکتوبات مکرر تقديم حضوراعليحضرت ميشود
وعنايتی برآن ارزانی نميـــفرمايند به اين دليل است که اطاق فکری که اعليحضرت به بيان خودشان درسال ٢٠٠٨
بـــوجود آورده اند نظر موافقی با آنچه درآن مکتوبات آمده است ندارندوايشان ھم به تبع اطاق فکرشان به آن مسائل
بی توجه ميمانند ،بنده گاه فکرميکنم که شايد ما سلسله مراتب رارعايت نميکنيم وبجای رجوع به اطاق فکراعليحضرت
به شخص ايشان رجوع ميکنيم ،ھرچند که ايشان فرموده اند> :من پشت کوه قاف نيسستم ازمن بپرسيد <.....شايد
مقصودشان پرسش ازھمان طريق اطاق فکراست وگرنه باورکردنی نيست که اين ھمه فرياد ھای ھويتی وقانونی ناشنيده
گرفته شود
خاصه که:
>کريستين ماالر< نويسنده کتاب زندگينامه شھريارايران )رضاپھوی( که بنوشته کتاب پژوھشھای الزم رادرباره روحيه
وموقعيت اعليحضرت انجام داده نوشته است:
»بنطرميآيدکه شھريارايران به انگيزه کاری که ميکند آگاه است وخيلی بااحساسا ت وحرکت
دستھا حرف ميزند وخيلی اشتياق به مبارزه نشان ميدھد يک جوان باحرارت است چه ازنظر
ظاھروچه درفکرش البته مشاورينی ازسنين مختلف درکناراوھستند واگرقراربود خودش
بتنھائی عمل بکند حرکات بيشتری کرده بود منظوراين است که برخی ازمشاورينش ،سعی در
آرام کردن وی دارند ھدفشان فرونشاندن تب وتاب سياسی است« ) سنگر اول آذرماه (١٣٧٩
و نظربه اينکه اعليحضرت ھم دوبارتاکيد فرمودند که انسان ھيچ چيزی راخود بخود ياد نميگيرد من مشاورينی دارم که
درکارھا مشورت ميکنم و نظربه اينکه تاريخ سلطنت ايران نيز گواه است که برخی از مشاورين پادشاه نقش بازدارندگی
داشته اند نه ھدايت وسازندگی ،لـــــــذا:
قرائن مزبور اين کوچکترين اراتمند سلطنت رامقيد ساخت که استدعا نمايم اعليحضرت مقرر فرمايند که مکتوبات تقديمی
به دبيرخانه ،به اطاق فکر اعليحضرت ارجاع گردد تا اگر نياز به توضيحی باشد ويا اشکالی راواجد ويامقتضای رعايت
آن فراھم ويامصلحت نيست ،کوبيدن آھن سردی که سروصدای آن ممکن است اعليحضرت راھم ناراحت ودشمنان
رابوجد آورد اھسته ترگردد.
از آنجا که اعليحضرت خواسته اند که دوست داران ووفادارانشان صريح وشجاعت دربيان داشته باشند موقع رامناسب
دانسته وبعرض مبارکشان ميرساندکه يک اغتشاش عظيم فکری وتصوری دررابطه با اعليحضرت وپيروانشان
وجودداردکه ميتوان درمدارزير مالحظه کرد.
عده ای از جمله ارادتمند معتقدند که اعليحضرت وبطورکلی خاندان سلطنت گروگان آمريکائی ھاھستند وبه اعتبار طرح
ھنری برشت ممنوع از فعاليت سياسی نھادی ميباشند.
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اين برداشت که ھمراه بااستدالل ومستند درسنگرھم منتشرشده بااين اشکال روبروست که اظھارات اعليحضرت درتشبيه
معمول گروگان وگروگانگير است.
ضرب المثل >کاله وسر< راتداعی ميکند ومطالبی که ميفرمايند خارج از رابطه
ِ
عده ای بنقل قول از کارمندان فعال دبيرخانه ميگويند> :اعليحضرت نظر ومشاوره ھيچکس رانه تحمل دارند ونه اجازه
دخالت ميدھند وتمام تصميمات ومسائل بفکر وعالقه خودشان است وماکاره ای نيستيم<
عده ای ميگويند؛ اعليحضرت باسياست آمريکا وراھنمائی آن کشور مبارزه ميکنند واگرھم مشاوری داشته باشند کسانی
١
ھستند که از جانب آمريکائيھامعيين شده اند.
عده ای ميگويند؛ عالقه شخصی به زندگی خانوادگی وروحيه مسئوليت ناپذيری و کمبود جوھررھبری ايشان رادرچنين
موقعيتی قرار داده است ،ھمان عده اضافه ميکنند که درست است که اصوال وليعھد بعلت جوانی واز طرفی مسئوليت
سلطنت ،طبيعت انسانی آنھم جوان  ٢٠ساله را عالقمند به چنين موضعی نميسازد ولی درتاريخ ايران می بينيم که مردان
وطن پرستی گرد وليعھد بوده اند که مانع تحاشی او از وظائف سلطنت شده اند ولی درمورد ايشان قضيه برعکس بوده
است.
عده ای ميگويند :عدول از سوگند سلطنت نتيجه توافقی بوده است که باجمھوری اسالمی صورت گرفت تاايشان ديگر
ادعای سلطنت ويا مبارزه تحت عنوان وبرای سلطنت را ننمايند.
عده ای معتقدند وميگويند سرداران مبارزه سلطنت طلبان ازاين حقيقت غافل بودند که جمھوری اسالمی ميداند که ريشه
سلطنت درايران باقی است وبا آبياری مجدد رشد خواھد کرد وبھرطريقی که بود مانع جوانه زدن آن ريشه شدولی
سلطنت طلبان غافل اين حقيقت بودند وخيال کردند ھمينکه وليعھد قسم بخورد سلطنت برقرارميشود ومبارزه آنھا اغاز
ميگردد ،اين غفلت بزرگ آنھا بود که وليعھد جوان راتنھا گذاشتند .ھمانھا ميگويند >شماسلطنت طلبان که نميتوانستيد
شاه راازدست سه چھار نفرمانند اويسی و امثال آنھا نجات دھيد چگونه ميخواھيد ايران رانجات بدھيد<
اين آشفتگی ھا که متاثر از بيانات اعليحضرت ونقيض مستمر در آنھا است ،دامنه ای وسيع و نامحدود دارد که ھريک
با داليل ومستند به بخشی از اظھارات اعليحضرت ھمراه است و سبب گرديده و بيشتر ھم خواھد گرديد که اعتبار سياسی
اوپوزيسيون جمھوری اسالمی که اعليحضرت در کتاب اخيرشان خود را رھبر آن معرفی فرموده اند درنھايت بی
اعتباری قرار گيرد.
بااحترام و آرزوی موفقيت اعليحضرت
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