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  اندر باب مصاحبه افق با اعليحضرت
  حقوقدان  –اميرفيض 

نقطه اعليحضرت داشت که  قای دھقانپورمصاحبه ای باآ ،! رياست جمھوری ايرانپس از انتخابات
   .ن مصاحبه مورد نقد اين تحريراستآنظرھائی در

  مطالبات مردم 

بخشی ازبيانات اعليحضرت متوجه مطالبات مردم ازجمھوری اسالمی بود ودراين راستا ابراز عقيده  
 . سابقه اين باورزادی ودمکراسی وسکوالريسم استآفرموده اند که خواست مردم ھماھنگ با 

  .ادف با پيدايش فکر سکوالريسم ميباشدايشان متر

! رياست درنظرسنجی که درست بعد ازانتخابات ،با واقعيت ھمراه نيست -اعليحضرت  برداشت
درصد الويت رابه بھبود  ۵۶جمھوری توسط باشگاه خبرنگاران جوان انتشاريافته حاکی است که 

ت خارجی رامنظور درصد تحول درسياس ١٧ –وضع اقتصادی وحل معضالت رفاھی دانسته اند 
  )٩٢نھم تيرماه اند   (ھای بيشتر فرھنگی را مطالبه کرده ی زادآدرصد  ۵داشته اند و

يست بلکه زادی ودمکراسی نآ الويت با ،برخالف برداشت اعليحضرت نظرسنجی باال نشان ميدھد که
 ال مطرح نبوده ھمان سکوالريسم وبطور حتم با معيشت وکاراست ودرنظر سنجی باال چيزی که اص

    .ادی ودمکراسی استزآ

ھنشاه ايران . شا مقاصد سياسی است ورفاھی بر لويت دادن به امورمعاشیطبيعت انسان ھا تقدم وا
. ورشده اند که باوجود فقر وسختی معيشت نميتوان صحبت از دمکراسی کردآھم درکتابشان ياد 

 وقتی فقر از< ؛ی تھران  درمجله کانون وکال نوشته اندرئيس نخستين کانون وکال قای سرشارآ
   .نيت ازدرديگر فرارميکند>زادی ودرستی وانساآ پنجره وارد شد دين وايمان و

  .> بازگوکننده ھمين واقعيت استگرسنه دين وايمان نداردضرب المثل <

علت پيدايش اين تصورنادرست اين است که ماايرانيان خارج ازکشوردرموقعيتی قرارداريم که درک 
کافرھمه رابه کيش خود مصائب رفاھی ومعيشتی ايرانيان داخل کشوررانميکنيم وبه عبارت (

وھمين فکرنادرست سبب  ،تصورميکنيم که ايرانيان داخل نيزمشکل رفاھی ومعيشتی ندارند ،پندارد)
شده که يک ديوار بی اعتمادی ازمصالح بی فکری وبی اعتنائی نسبت به ايرانيان داخل کشور بين 

   .ستمده اآنھا بوجود آ ما و

کائيھا درتحميل تحريم ھای مريآھمين تصورنادرست است که ايرانيان خارج ازکشورمحرک ومشوق 
رانيان خارج واين بدترين ديد گاھی است که نسبت به اي ،غيرقانونی به ايرانيان شناخته شده اند

    .نرا مستحکم ساخته استآی اعتمادی توام بانفرت ودشمنی مده که مالت محکم بآازکشوربوجود 

ھای غيرقانونی عليه مردم ايران ميشدند   اعليحضرت پرچمدار مخالفت باتحريماگرگفتنی نيست که 
ھا برقشرمتوسط وفقير مردم است   تحريم کنندگان ميدانستند که اثرتحريم یبه عبارت ،ودرحاليکه

وھرگونه  ،به اميد وتاسی به اعليحضرت واپوزيسيون خارج ازکشورتبديل ميشد ،ديواربی اعتمادی
    .گشايشی دراموررفاھی ومعيشتی مردم به حساب کوشش وتالش اعليحضرت منظورميشد
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تاريخ مبارزه ايرانيان نشان ميدھد که ھمواره تظاھرات ومخالفتھای باحکومت ازسبب کمبود نان 
 ١٧در شعارما نان وکارميخواھيم  ،زادی ودمکراسیآنه  ،وگرانی وسختی معيشت براه افتاده است

 ١٩٧٩. ديديد که خمينی درشورش نی است نه سياسی که مقاومت پذيرباشديک شعارانسا ذرآ
مسئله ای بنام فقر وسختی معيشت اصال نھم درحاليکه درکشور آ ،مسئله مستضعفان رامطرح ساخت

   .وجود نداشت

 ساله به خوبی درخشيدند وبا نوشتن نامه  ١٣اعليحضرت درمورد سنگسار ثريا دختر
   .ن دختررافراھم ساختندآن ملل موجبات رھائی ومالقات با مسئولين حقوق بشرسازما

 و چشمگيریزميآاقدام موفقيت  ،ھندگی تيم کاراته بازان ايراناعليحضرت درمورد پنا 
   .داشتند

 نام خيليج فارس رفع سوء  از ،اعليحضرت درمورد نام خليج فارس بامکاتبه ومالقات
   .تعبيرفرمودند

  )مشروح ومفصل مراتب باال درسنگرھا ست(                                                               

   .داشتند که ھنوز ھم ادامه دارد ھا را ن درخششآولی درکمال تاسف درمورد تحريمھاعکس 

ھا  مريکا خللی درتحريمآدرست است که کوششھای اعليحضرت واپوزيسيون ممکن بود به تصميم 
اولی  ،بسيارتفاوت دارد نآھا با موافقت وحتی ادامه  ن تحريمآ وارد نسازد ولی مخالفت با

   .قرارداده استمريکا آ ودومی درکنار رمردم قرارميداداعليحضرت واپوزيسيون رادرکنا

ناحيه  از ورآی سفت وشوک ھا واقعا مردم ايران چگونه ميتوانند فراموش کنند که پيشنھاد تحريم
 الفت سکوت واعليحضرت بجای مخ ،مريکا داده شد ودراين مورد خاصآايرانيان خارج ازکشور به 
   .ھماھنگی رامصلحت دانستند

 راکه نميتواند ھزينه زندگی دخترش رافراھم کند وی ما چون درشرائطی نيستيم که شرمساری پدر
ما چون دراين  ،را روانه فحشا ميکند يا نميتواند سفره نانی برای عيال وکودکانش فراھم سازد او

 ،کتر که بسيارھم فوريت دارد پيدا نشودنگرفتيم که داروی نسخه شده ازد قرار ورآموقعيت رنج 
شريک مشکالت  را درد ورنج تحريم ھا را درک نميکنيم وبجای اينکه به درد مردم برسيم وياخود

   ؛نھا بسازيم به مصداقآ

   .> عمل کرده وميکنيمخانم زردک ميخواھی تفگرد ازدرد بی نوائی     يک يکی ميمُ <

درمورد  بد وغيرانسانی عمل کرديم  ما بسيار ،ان بسياری تحميلی به مردم ايرما درمورد تحريمھا
   ١. ی تحميلی به مردم حتی درحدپائين انسانيت ھم عمل نکرديمتحريمھا

بيگان مترصد  خيلی معنا دارد که انسان معيشت رابرھموطنانش سخت کند برای غايت مقصودی که
   .ن ھستآدرسترسی به 

  

                                                            
قای آالبته استاد اميرفيض و اينجانب ھمواره با تحريم ھا بشدت مخالف بوده و تشويق کننده ھای چنين رفتاری را مورد انتقاد قرار داده ايم.  -  ١

 ک- علی ميرفطروس نه تنھا مشوق تحريم ھای سخت و جراحی شده بود مشود حمله ھای نظامی حساب شده ھم بود و ھست. ح
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  درباب گرايش مردم 

ی که مخالف خامنه ای سھرحرکاين موضوع شد که فرمودند < فصاحت بيان اعليحضرت متوجه
  .ن طرف گرايش پيدا ميکنند>آباشد مردم به 

مارھای آ و ،تند؟ البته که ھستنديا مردم ايران مخالف با خامنه ای وحکومت جمھوری اسالمی نيسآ
  ٢ .خود رژيم ھم گواه اين روشنی است

مقصود قبل ازبيعت شورای ست <ای نييا حرکت سياسی اعليحضرت درجھت مخالفت باخامنه آ
  >باخامنه ای وجمھوری اسالمی است ،باصطالح ملی

اگرھست که ھست چرا مخالفان خامنه ای به مبارزه اعليحضرت نپيوستند وازباب مثال بجای رای 
دادن درحوزه ھای رای به سفارتخانه ھارجوع نکردند  واساسا درجريان تشکيل شورای به اصالح 

  .ايش مردم ايران به مبارزه اعليحضرت  مشھود نشدھم  گر !ملی

است ولی پاسخ روشن وسردست اين است که   !پاسخ اين پرسش باشورای به اصطالح ملی
د ولی با نبودن قطب اميد ايرانيان داخل کشور گرچه مخالف باخامنه ای وجمھوری اسالمی ھستن

  .دھند که باھمان مردارخواری سرکنندترجيح مي واعتماد

  دمی مردار خوارآبا لئيمان بسته نيکان زاضطرار    اضطراراست 

  من مشوق روحاني وياهركسي هستم كه

 نآن به آسابقه  و ،سابقه داراستکه البته  ،دربيايانات اعليحضرت دراين مصاحبه اشاره ای بود
م نکه منھم بتوا رفسنجانی وياکسی ديگری يک قدری رفرم ايجاد بکند« ؛زمان ميرسد که فرمودند

  »مانند يک شھروند درايران زندگی کنم وتعھد ھم ميکنم که کارسياسی ننمايم

چه روحانی وديگری بردارد  ،ھرقدمی< ؛نجا بود که فرمودندآبيان اعليحضرت دراين مصاحبه 
  >اولين کسی که تشويق خواھم کرد من بودم

ارائه فرمودند  که يک مخالف رفاھی  اعليحضرت بابيان مقصود شان موقعيت سياسی خودشان را
   .جمھوری اسالمی ھستند نه مبارز سياسی ويا معتقد سياسی

يا دردوران احمدی نژاد حتی يک قدم مفيد آ. احتياط باور شرط مھم است ،تازه دراين بيان ايشان
يت احترام وشايستگی که برای ملدرحاليکه احمدی نژاد  ،برداشته نشده است که اليق تشويق باشد

ارزش واستثنائی بود که جمھوری  با وضد ايرانی قدمی بسياردرفضای ضد ملی  وايران قائل شد
  .اسالمی راحقيقتا لرزاند

وحانی محرک ومشوق مريکا به انتخاب حسن رآشايد اين برداشت درست باشد که توجه خاص 
   .اعليحضرت به بيان موضوع باشد

  

                                                            
آنجاييکه خامنه ای التماس ميکند، اگر بخاطر جمھوری اسالمی نيست بخاطر کشورشان بروند رای بدھند بروز دھنده ھمين نارضايتی و  -  ٢

  ک-ه ای است.. حردم از رژيم و خامنمخالفت م
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  اعتراف تاريخي 

ن بعنوان اعتراف تاريخی ياد آبيانی راارائه فرمودند که ميتوان ازاعليحضرت درمصاحبه مورد نقد 
   .کرد بيانشان چنين است

 يا نھا پشت کردند وآنھا خيانت شد ويابه آفدا کردند ولی به  مدند جلو خطرکردند جانشان راآمردم <
  >روی ھوا ولشان کردند

ولی  ،اعتراف بجا وبحق است ايشان کامال درست ويک اد مبارزه نشان ميدھد که فرمايشاتنــاس
روی ھوا  کسی که به مردم ايران پشت کرد ويا ،زيرا اسناد نشان ميدھد ؛نفرمودند ھمه اش را

جوانان داخل کشور  ؛نجاست که خودشان فرمودندآمقصود  ،ولشان کرد شخص اعليحضرت بودند
 و  »ئيد رھبری کنيدقا ماکسی رانداريم که پشت مارابگيرد معطل چه ھستيد بياآ« ؛بمن گفته اند که

   .نھا پشت کردندآھمه  ايشان به 

کاری نکنيد تا من بگويم که چه بکنيد وچه « ؛ نجاست که به ايرانيان داخل کشورفرمودندآمقصود 
   .»نکنيد

تا امسال که فرمودند برويد  ،ولشان کردند درھوا را ن ايرانيان منتظر دستورآ ،ولی بيست وچند سال
   !!به سفارت رای بدھيد

  ؟احتياطي نبوديا بي آ

زاد ومھندسی آيا اينکه قبل ازشروع انتخابات شما انتخابات راغيرآمصاحبه کننده سوال ميکند که 
   .شده اعالم کرديد يک بی احتياطی نبود

زادی بيان ھمانطور که به خامنه ای اجازه داده به آ دمکراسی و خير« ؛اعليحضرت پاسخ گفتند
   ٣»ماھم اجازه ميدھد که اظھارنظرکنيم

بين  انسان ھای واقع ، پيشگوئی است وپيشگوئی ھم کاراظھارنظر نسبت به موضوعی که رخ نداده
  .لوده شودآن آاعتباری نبايد به  قصاص قبل ازجنايت است ويک شخصيت سياسی و ،نيست

 روز قبل از ١٠نجا که درجريان ھستم فقط يکنفربنام تاج زاده اززندان درخرداد سال جاری آ تا
وپيشاپيش  را نمود آ متھم به مھندسی در را او نامه ای به خامنه ای نوشت و شروع رای گيری

ملت ايران  از وارم خدا ازسرتقصيرشما بگذرد که فرصت تاريخ رااميد< ؛شروع انتخابات نوشت
شکاردرباب انتخابات انتظارداريد که مردم باورکنند که رھبری آگرفتيد وجالب اينکه بااين مھندسی 

 و ونظری نداشته است بھرحال انتخابات برگزارخواھد شد وما ھمچنان شعارانتخابات دخالت  در
  )نامه اززندان ٩٣خرداد (        >زاد استآتنھاراه نجات ايران انتخابات  ؛استراتژی مان اين است

جود عالوه براينکه يک تفاھم فکری وپيش داوری  بين اعليحضرت وتاج زاده  نسبت به انتخابات و
> اعليحضرت ھم مانند متن قطعنامه زادآانتخابات دارد اين برداشت نيز حائز اھميت است که شعار <

   .مده استآاززندان اوين  !شورای به اصطالح ملی

                                                            
ھست و خامنه ای ھم از آن » آزادی بيان« نگاه ديگر به اين بخش از فرموده ايشان اين برداشت را دارد که در رژيم جمھوری اسالمی -  ٣

 ک- است. به نوعی تلويحا حضور آزادی در درون رژيم اسالمی را تلقين ميکند. ح بھره مند
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  فرق ايرانيان بامردم سايركشورها 

 ن اين است که درمقابلآاعليحضرت دراين مصاحبه به نکته بسيارحساس ودرستی اشاره فرمودند و
نچه برعراق وافغانستان رفته برايران ھم برود آيا ممکن نيست که آسوال مصاحبه کننده که 

  د>نان با مردم سايرکشورھا تفاوت دارملت اير< :فرمودند

مده که جوانان آ ھمين امروز که اين تحرير تنظيم ميشود خبر ،اعليحضرت کامال درست ميفرمايند
ان خارج ما ايراني با مردم مصر ،وری کرده اندآ عرسی جموميليون امضابرای برکناری م ١۶مصر 

ليون امضا برای برکناری رئيس جمھورشان جمع يم ١۶نھا اگرآکه  شکاری دارندآتفاوت  کشور از
 !!يران جمع ميکندھزارامضا برای زمينه سازی تجزيه ا ٢٠ميکنند ماھم شورای ملی داريم که 

 ی راه انمابيعت نامه باخھم  !!شورای ملی ،رسی ھستندوواگرمصريھا خواستاربرکنارم
   .منتشرميسازد

 رستی پيروی ميکنند وپازشرافت ملی وعرق ميھن البته که مردم کشورھا باھم فرق دارند برخی 
مريکا درکشورشان تظاھرات ومقاومت ميکنند وبرخی آبرخی عليه دخالت   .برخی ازھوی وھوس

وعجيب وبسيارھم عجيب که   ھا درامورکشورشان ميشوند ئیمريکاآمکرر درمکرر خواھان دخالت 
دليل  ..فرينش زيک گوھرند راآکه در -ند پيکردم اعضای يک آبيت معروف سعدی به اينکه بنی 

   .ازمخالفان رژيم عنوان فرموده اند حقانيت ومشروعيت درخواست حمايت ودخالت ازخارجيان

  بالندگي خارج ازانتظار 

نجاست که آمقصود  .الندگی قرارگرفته اندضرت دربرج بدراين مصاحبه برای اولين بار اعليح
ه ـــــمن داده ميشد کــب ، اگريکدھم فرصتی که به کانديدای رياست جمھوری داده شد< :فرمودند

مقصود نتيجه ( >ميھنانم دوکلمه حرف بزنم مطمئن باشيد که عکس العمل متفاوتی داشتيم باھم
  ٤ انتخابات است)

اکنون مصاحبه وسخنرانی وبيانات فرموده اند که نه اعليحضرت بيش ازمجموع روسای کشورھا ت
 از< ؛ميگويد قای دھقانپورآدرھمين مصاحبه اخير  ،تنھا درايران که درتمام جھان پخش شده است

   .فاصله تھران تا واشنگتن است يعنی شعاع سخنان اعليحضرت به >تھران تا واشنگتن باافق ھستيد

مردم چه داشته که اعليحضرت  ن وسالب اميد واعتبارشک اين مصاحبه ھا جزدستاوردھای منفی
   ؟يافته اند نآ درمقام بالندگی را خود

   :حکيم مولوی  درجلد دوم دفترپنجم خود سخنی پرمعنا دارد او گفته است 

  »و بالندگی به زيبائی ھا موجب زشتی استاعتراف به زشتی ھا موجب زيبائی است «

   .زشت ومذموم است ،حتی به چيزھای خوب يعنی بالندگی

اعليحضرت  درجايگاه سلطنت مظھربالندگی وغرور ايران وملت ايران ھستند که اين مظھريت به 
به اعليحضرت موھبت شده است درخارج  حکم سنت تاريخی وقانون اساسی واديان زرتشت واسالم 

                                                            
در کنان آن چنين انتظاری درصورتی موجه است که ايشان خودشان را در حد کانديدا ھای رياست جمھوری تلقی می فرمودند. وگرنه  -  ٤

 ک- درخواست فرصت به چه معنا تعبير شدنی است؟؟ ح



 حقوقدان -اميرفيض -ندر باب مصاحبه افق با اعليحضرتا                        ۶ برگ   ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٣ ، شنبه سه (بھرام شيد) 

 ،ت  شناخته شدهکه ناپسند وزش والف  ، بالندگی وغرور ميشود  تخيل  وغروِرشخصین پايگاهآاز
   >ش دروغ ميگويد وبعد به مردممغرور، اول به خود<  :يکی ازحکما دراين مورد گفته است

  :حکيم فردوسی ھم به ذم الف سخن دارد

ُ ب  فنکس که راند سخن ازگزاآھر                 من مرد الف ـــــرانجــــود برســـــ

  ھا که گفت  ن سخنآپشيمان شود ز  ھفتـبه گاھی که تنھا شود درن              

  

      

   

  

  

   


