
 حقوقدان -اميرفيض -اندر باب مصاحبه پژواک با اعليحضرت                             ١ برگ   ٠٣/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، دوشنبه (مھشيد) 

  اندر باب مصاحبه پژواك با اعليحضرت

  حقوقدان -اميرفيض

ھمی دررابطه بارھائی ايران خواھند سخنرانی م که اعليحضرت درسفربه کانادا گفته شده است
قای رضا آاعليحضرت زيرنام  با اين فرصت پژواک استفاده کرده وترتيب مصاحبه ای را از داشت.

   .پھلوی داده است

   .خواھيم رفتن آاتفاق به  مالحظاتی دردرون  احبه گشوده ميشود وبهبرسم معھود باب اين مص

  مطروحه ها ي مهم دراين مصاحبه 

خارجيان برای نجات ايران بود که سالھای  از سنگينی مصاحبه متوجه موضوع سابقه دار انتظار
ھم  اين قطب اميد تبديل به تکليف قانونیا اخير و ،سال است قطب اميد اعليحضرت بوده وھست

 امور بياناتشان اين است که به دخالت جھان در عجيب ترين مقام در و ،برای خارجيان شده است
  )١(. <خواسته اصولی> داده اند ؛عنوانايران 

به  رشورا دائ ورآتائيد وحمايت توصيه نادرست وحيرت ، موضوع ديگر که ابدا انتظارش نبود
  )٢( .ان به سفارتخانه ھاستش یمراجعه ايرانيان به سفارتخانه ھا ودادن را

  )٣(  .ديدگاه نيمه پخته ايشان  به تجزيه ايران است -موضوع ديگر

  )۴(   .ست که امری باسابقه استھا امريکائی گمحروميت اپوزيسيون ازديال -موضوع ديگر

  به کارغيراصولی اصولی زدن گان -١

خواھد شد) افرادی باورھای (اگربدھکاررا روبدھيم طلبکار ؛ضرب المثلی درزبان فارسی داريم که
ميدان بی اعتنائی ديگران چنان ميپرورانند که قالب اصولی ولی تخيلی پيدا  در را نادرست خود

 ن جد وجھدآخ وبه عموميت ومشروعيت استنسا نھا نتايج مورد نظرخودشان راآ سپس از و ،ميکند
  .ميکنند

  ؟اصولي بودن يعني چه  

زياد استفاده  »صوال« و »اصول«مکاتبات ازواژھای درزندگی روزمره خاصه درمحاورات و
ن، ايجاد  آمده ولی نيت ازبکاربردن آميشود. استفاده ازاين واژھا گرچه بصورت عادت مکالماتی در

بصورت واينجاست که خيال  ،نده استظرگويــن اصالت ودرستی  به فعل وياسخنی است که مورد
   .وحقيقت امرکشيده ميشود بر اصول  پرده ای

ھستند که مارازکارھای اصولی  گفته است <شبھه ھا وخياالت ونظرات، خائنانی !شکسپير
  بازميدارند>

   .چنانکه اعليحضرت باتجانس باخيال ونظرازاصول دور وازکارھای اصولی وقانونی بازمانده اند

 ھا وبيخ ھاست ودرعلم حقوق به معنای ريشه واساسی است که قوانين به اصول به معنای اساس
ن وضع شده است مثال قانون اساسی مشروطيت ايران مبتنی براصولی است که قوانين آ اعتبار

   .ن وضع ميگرددآ موضوعه منتبع وبه اعتبار
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 اصولی درجوامع انسانی وجوددارد که اصول متعارف ويا موضوعه ناميده ميشود درھرعصری،
 باور نراآخالف  و، ل جريان ميدھدن اصوآوفق  را ن اصول راپذيرفته وامورات خودآ ،يعنی جامعه

    .ندارد ومذموم ميشمارد

اين اصول چنان ثبت درافکاروباورعمومی ميشود که غل وغش پذيرنيست مانند ذم ھمخوابگی با 
   .مادر

که درجوامع انسانی پياده شده ھمه وھمه ازمجرای باوراصولی مردم حرکت  باور ھای اعتباری 
   .مده استآکرده وبصورت قانون در

  اصل توسل به بيگانه 

يکی ازقديمترين اصولی که درجامعه بشری ريشه ای کھن داشته وتابه امروزدرافق باورھای 
به حمايت ازبيگانه برخاستن است   يا انسانی دست نخورده باقی مانده ذم توسل به بيگانه و

   .فکرميکنم بحث مزبور نيازبه شواھدی داشته باشد

  شاهد تاريخي  

قزوين  شد  در خبر کشته شدن پدرش بدست افغان ھا با از ،شاه طھماسب ميرزانکه آپس از
کتاب  در دکترمحمود افشار ،ه به فکرکمک ازروسيه افتادنافاغ برای مبارزه با و ،تاجگزاری کرد

<اين کارشاه طھماسب خطای بزرگی بود ھيچگاه  شھادت داده که »افغان نامه« ،معروف خود بنام
اشرف افغان خودی  ،خودی به بيگانه توسل جست از به افعی پناه برده شود و ارنيست که ازم جايز

  >روس بيگانه .... بود وتسار

  طھماسب بايد اين بيت حافظ رابگوش ھوش ميگرفت  شاه

  شنايان ره عشق گرم خورند خون       ناکسم گربه شکايت سوی بيگانه برمآ

  )٣٠٧مشروح درسنگر(                                                                                        

تاريخ دان مشھوری است می بينيد که  و که شاھد استاد دانشگاه حقوق ومحقق یدراين شاھد تاريخ
ملتجی  روس تزاره (درتطبيق جمھوری اسالمی) به نغبرای دفع غائله افا پادشاه وقت کشور

اين عمل  ،افغان ھا نمايد خواست که بانيروی نظامی دفع شر او از ومريکا) آ(درتطبيق به  ميگردد
واقع  ن زمان ھم قانون مدون برکشورحاکم نبوده ودرآ ناحيه پادشاه وقت کشورشده ودر نکه ازآ با

محکوم  ،پادشاه کشورھم درميان بوده، نتقام خون پدرومسئله ا ،پادشاه قدرت مايشاء بوده است
اين توجه ، برخالف اصول وباورھای مردم بوده است ،شاه طھماسبکه عمل  زيرا ؛شده است

شاه طھماسب وگرويدن مردم به نادر ھمين توسل شاه  با ،بجاست که بزرگترين اختالف نادرشاه
  .طھماسب به روسھا بود که شاه طھماسب جوان رابکلی ازچشم اعتمادی مردم انداخت

  شاهد فرانسوي 

شکست داده بود  لمان راآوف فرانسوی که بادرجه سرتيپی ارتش معر سياستمدار ،تنپھانری فليپ 
نخست وزيرفرانسه  ١٩۴٠کل قوای فرانسه رابرعھده داشت ودرسال  یفرماندھ ١٩٢۵سال  در و
به  فرانسه بود که قرارداد تسليم فرانسه را اولين سالھای جنگ جھانی دوم نخست وزير در ،شد
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 که نظام درچنين شرائطی برگ غيرت ملی را ادامه کاربازداشت يعنی از را نھاآداشت وفشاررژيم 
  بازی کرد>

 و ،يعنی توسل به بيگانه درفرھنگ ايرانی بی غيرتی ومقاومت درمقابل بيگانه غيرتمندی است
  .فاقندآمسلم است که ايرانيان به غيرت مندی شھره 

 ه فرمودند که مورد توجه وحضرت دريکی ازمصاحبه ھايشان به ستارخان وباقرخان اشارياعل
پائين نمونه  يک موضوع عادی واز را نھاآحمايت ايرانيان قرارگرفتند ودرحقيقت خواستند موضع 

 ورده باشند ولی فراموش کردند که باقرخان وستارخان حتی يک ھزارم توجه خاص اعليحضرت راآ
 تمام کشورھای دنيا زيرمن ميخواھم که ؛ به حمايت بيگانگان نداشتند وبرعکس ستارخان ميگفت

   پرچم ايران باشند 

<مابايد ابتدا ازراه  :درسالھای قبل موسوی خوئينھا درمقام دادستان کل جمھوری اسالمی گفت
  برسيم> را نھاآرا (مقصود سلطنت طلبان بوده) بی اعتبارکنيم وبعد حساب  نھاآتبليغات 

   .نھا شده استآق اخالص پيش کش اکنون درطب ،ن بودآنچه که خوئينھا منتظرآباکمال تاسف 

  ماهيت درخواست وانتظار اعليحضرت 

نظربه اينکه درخواست وانتظاراعليحضرت ازخارجيان متکی به قانون ونص وقرارداد 

 دارد که التماس ھم نوعی گدائی است وقبول ويارد و را التماسلذا ماھيت   ،ستـــيــــن

   .ن به ميل وھوی وھوس کمک کننده استآکيفيت 

درخواستھای ناموجه وغيراصولی وناحق دررابطه بامسائل سياسی کشورھا ازمرز گدائی وارد 
باورھای طبيعی ملت وارد  و رمان ھاآ بلکه ازمرز وابستگی به بيگانه وخيانت به ملت و نميشود
  .ن متوجه کشورميگردد وباب خيانت راميگشايدآثار وزيان آکه ميشود 

  مراجعه به سفارتخانه ھا -٢

به موضوع استحضار اعليحضرت ازتوصيه شورای به  (تازه ھا درسخنی باشما)رير قبلی تح 
نھا باترديد  وارد شده آدائر به رجوع به سفارتخانه ھا ورای دادن به صندوق پست  !اصطالح ملی

مفتضح  ن اقدام نادرست وبسيارآ ازاعليحضرت  ؛بود درحاليکه درمصاحبه کنونی که مورد نقد است
متعلق به ايشان  را شورا ،نجا که عامهآ از و ،ن شده اندآاجرای  دفاع وخواستار شورا سخت

 اين برداشت ميتواند وارد شود که محموله يعنی توصيه وترغيب رجوع به سفارتخانه ھا از ،ميدانند
   .ميباشند !باربرھا متصديان قالبی شورای به اصطالح ملی اعليحضرت و

اين   باھم ميھنان داخل کشوردوجا تاکيد کردند که وظيفه مادرگفتگوی  ٧٩اعليحضرت درسال  
ف فرمودند وگفتند کاری سالھای بعد تخفي و ،ھنانمان بگوئيم چه کننديم نيست که بنشينيم وبه ھم

   .نکنيد تا من بگويم چه بکنيد که ھزينه کمتری داشته باشد

به  يت ملی است که مردم راگاه به مسئولآاين وظيفه اعليحضرت واساسا درحد يک ايرانی  ياآ
اصل تحريم انتخابات يه جائی برای توج ،اين عمل گواقعا نن ؟!دسفارتخانه ھای خارجی ملتجی کن

  باچنين دستورغيرقابل باوروقبولی روبروشود؟ ميتواند ،بعدازسالھا انتظار، ملت و ؟ميگذارد
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انتخاب فرموده  را راه تحريم (به اسثناي يك مورد)اعليحضرت تقريبا درتمام انتخابات 
چرا؟اول است كه اين راه به سفارتخانه هاي خارجي ختم شده است  اند ولي براي بار 

 یيا ماحساسيت ايرانی ووطن پرستآيا تالی وفاسد اين راه دراين سال به حسن تغييريافته است؟ آ
   ومبارزه اصيل ودرست راازکف داده ايم؟

<ايرانيان مردمانی نيستند که بسادگی فرھنگ وسنن  ؛اين سخن خوب وقاطع از اعليحضرت است که
 لندن)                    ٨١خودشان رافراموش کنند>                         (کنفرانس مطبوعاتی اسفند 

ليون ايرانی يم٢٨< :فرمودند بادلشادی  اعليحضرت ) ٨٢سال  خرداد ۵( درسخنرانی درشھرتورنتو
 ٢٨يا اکنون ھم بنابردرخواست اعليحضرت حداقل آ  >کردند تحريمانتخابات شوراھای شھررا

 ی برای سفارتخانه ھا!! وچه زحمت بزرگ ؟ليون ايرانی معترض روبه سفارتخانه ھا خواھند شديم
   .تاريخی برای بی غيرتی ما ايرانيان چه شاھد 

اين ملت ود نروز که گفته شآب روز بزرگی خواھد بود <عج :مصاحبه مورد نقد ميفرماينددرھمين 
  ايران بود که کشورش رانجات داد>

  ؟يا ننگ اردوکشی به سفارتخانه ھای خارجی امکان ظھورچنين روزی راممکن ميسازدآ

  اگربرکه ای پرشود ازگالب          سگی دروی افتد کند منجالب

  تجزيه ايران  -٣

   .اپخته ای مواجھيماعليحضرت درميان ميگذارد که با جواب ن سوال خامی را با ،مصاحبه کننده

  ١ .البی جمھوری اسالمی رفتن جمھوری اسالمی را باتجزيه ايران ميداند -سوال اين است 

نرا ميگويم، ادامه اين شرائط موجبات آ<من درست برعکس  :پاسخ خام اعليحضرت چنين است
   >تجزيه ايران رافراھم ميکند

   . ياامانت داری نکرده استمصاحبه کننده دانائی کافی برای درک نقل قول نداشته و

بلکه دراين حقيقت ھمه متفق القولند  ،ھيچکس نگفته بارفتن جمھوری اسالمی ايران تجزيه ميشود
  ،مريکا برای براندازی جمھوری اسالمی باتجزيه ايران ھمراه استآکه اقدامات سياسی ويا نظامی 

 وشھادت شخصيت ھای خارجی واين واقعيت يک نظريه نيست بلکه مستخرج ازاسناد واظھارات  و
   ٢. ن موجه نيستآ نھا استناد شده وتکرارآمريکا واسرائيل است که درتحريرات سابق به آبيشتر 

بکاربستن الگوی تجزيه عراق وتالش برای  ،مريکاآابزار براندازی جمھوری اسالمی بوسيله 
ھستند وھمين تجزيه سوريه ازطريق اعزام وھابی ھای عرب است که دشمن دينی شيعيان 

ن برای تامين خواست تجزيه طلبانی است که درعمليات براندازی آ ١١ماده  منشورشورا و
 در مريکا اين ابزار تجزيه ايران راآ و ،مريکا مشارکت خواھند داشتآطرف  جمھوری اسالمی از

  .تن نيسآجرات حذف  ١١ماده  . می بييند با ھمه مخالفت ھای علنی بامنشور شورا جاداده است

  

                                                            
البی جمھوری اسالمی نيست که اين ادعای درست را دارد، تمام ميھن دوستان و جامعه فرھيخته و خردمند ضد جمھوری اسالمی ھستند  -  ١

 ک-رای به اصطالح ملی! اين نگرانی را دارند. حمنشور شو ١١که به استناد به ماده 
 ک- منشور به اصطالح شورای ملی! می شود خالصه شده است. ح ١١اين مورد بخوبی در جمله بندی و تاکيدی که در عدم تغيير ماده  -  ٢
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 بھانه محروميت ازديالگ -۴

باورشان شده که خارجيان با اپوزيسيون  اعليحضرت رامشغول ساخته و يک تصوير ذھنی
 درحاليکه بنابراظھارات خودشان، شخص ايشان با شخصيت ھای خارجی و، ندارند گديال

برنامه ھای خبروتلويزيونی نيز مسئله  در  ٣ .بين المللی مدام درديالگ وگفتگو ھستند
 ٢٠١٣چھارم فوريه  در ؛کره خارجيان با اعليحضرت منعکس است ازباب نمونهمذا

<شاھزاده اعتبارجھانی  :ايشان گفتند ،قای فرخ پيرنياآباکارگردانی  »ھويت« هدربرنام
ايشان مذاکره ميکنند وايشان با دولتھا صحبت ميکنند برنامه ھايشان  دارند دولتھا با

ايت ازتشکيل جلسات مشخص با حضورنمايندگان حک منتشره اخبار نيز و راميدھند>
 آامی که درتم ،دارد درکشورھای اروپائی تشکيل ميشودکه مريکا آ سياسی ونظامی کشور

طه ھی که معروفيت خاصی دررابآ مخالفان جمھوری اسالمی وشخص شھريار جلسات، از
ی بسته بروی ان جلسات که کامال سری وپشت درھآ يا درآ. با اعليحضرت دارد نامبرده شده

   ؟شبستری ن کرديسمسائل ايران مورد بحث ونقد است ويا قصه حُ  ايرانيان تشکيل ميگردد

                                                            
ای است با شرکت يک ميباشد. جلسه  به ويژه در گفتگو با اعليحضرت  - آمريکايی ھا - از حضور بيگانه ھا یفرتور زير نمونه ا -  ٣

  آمريکايی که روبروی اعليحضرت نشسته است. 

  
در دست نازيال گلستان و  علی صالحی پامناری؛ للـه فخرآور و رابط با بيگانه ھا از جمله ريچارد پرل و مايکل لدين،  - راست به چپاز 

ک آمريکايی و شخص اول از سمت چپ فرتور ينشسته است در روبروی پيرزاده عباس فخرآور است  راست اعليحضرت رضا پيرزاده
   است. 

ماه مه در سوئد تشکيل شد و محسن سازگارا، عليرضا نوريزاده، حسن شريعتمداری، شھريار آھی  ٢٨و  ٢٧جلسه ای که در روز ھای در 
اين جلسه ھمانند جلسه ھای ديگری که به سفارش کنگره ھا و مجلس ھای بيگانه صورت ميگيرد به سفارش ی ديگر شرکت داشتند، وعده ا

)) ی((البته بدون اشاره به سرنگونی رژيم اسالم» انتخابات آزاد«سوئد به منظور اجرای کنگره سوئد با سخنرانی سخنگوی حزب ليبرال 
گزارش  زدند.» گپ«گنجانده شده]] دور ھم  و در مرامنامه يا قطعنامه يا منشور  ![[ھمان شيوه و خط مشی که در شورای به اصطالح ملی

ور ھای زيادی از ايميل جاويد ايران پخش شده بامداد به ساعت خاور آمريکا ھمراه با فرت ٩:٠٢در ساعت  ٢٠١٣می  ٢٨اين جلسه در تاريخ 
 است. 

   
می سخنرانی رييس حزب  ٢٨-٢٧، فرتور دست چپ جلسه به دويا سه سال پيش مربوط دست راست جلسه ديگری است در سوئدفرتور 

   ليبرال سوئد را نشان ميدھد.
 ک-ح
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با حضورشخصيت ھای سياسی  ياندرھمين روزھا که اين مصاحبه انجام شده کنگره ھمبستگی ايران
ان مريکا برای تجزيه ايرآشناخته شده و  مامور مسجل و مريکا ازجمله جنگ طلبان عليه ايرانآ
 اصفھانی که سالھاست خواستارنصر قای دکترآ مريکا تشکيل شد وتصويرآدرکنگره  )تيمرمنکنت (

 دل ھرايرانی نگران از که کنارتيمرمن در داشته گمريکا ھم ديالآ با و مريکاستآحمايت  کمک و
مريکا با آ گيا اين ھا بمنزله تماس وديالآ ،ديده ميشودتماميت ارضی ايران رابه وحشت ميکشد 

ولی  ،نھم ممکن است باشدآتماس معنای ديگری جستجو ميشود که  شايد از ؟ون نيستاپوزيسي
   .علنی نباشد

  سخن اخر

هرقدر  فرهنگ ايراني هرقدراين تماسها وديالگ ها بيشترباشد بطورقطع وبه گواهيِ
اپوزيسيون  ت ايران ازفاصله مل ،مريكا بگوش وفكرمردم ايران برسدآ از انتظاركمك وحمايت

   .بقاي جمهوري اسالمي باداوم ترميگردد و بيشتر

جمھوری اسالمی  درصد مردم از ٩۵ ،سنجشھا ونيز بيانات اعليحضرت درھمين مصاحبهبنابر
 ھمکاری و مريکا ازآاپوزيسيون به  وابستگی بعلت السيدن ودرصد ھم  ٩۵ناراضيند ولی ھمين 

    .نزديکی با اپوزيسيون وحشت توام با نفرت دارند

محكوميت  م اعتناء به باوروفرهنگ ايراني وري اسالمي ناداني وبي حميتي وعدرمز بقاي جمهو
 .نوكري وخدمت به بيگانه است      

  

  


