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 باوري نا سالم
 درمصاحبه بي بي سي با اعليحضرت

  

  حقوقدان -اميرفيض

اعليحضرت متوجه  اصرار ؛درمصاحبه بی بی سی با اعليحضرت که پس ازانتخابات صورت گرفت
   .موضوعی بود که بنظرموجه نيست

اعليحضرت که بی بی سی ازايشان بعنوان وليعھد سابق ياد کرد اين است که جمھوری  خالصه اصرار
   .ازراه انتخابات اصالح پذيرنيست اسالمی

 زيرا .استاصرارشان وارد کسب مشروعيت جمھوری اسالمی باشد ،ايشان ازاصالح اگرمقصود
 متعارف اصالحات  به معنای  ،ال اگراصالحوا جمھوری اسالمی ازطريق انتخابات به مشروعيت نميرسد

   .باشد اصرارشان ناسالم است

 کاری نکرده وکشورومعيشت مردم راسال گذشته  ۴٠دليل ابرازی اعليحضرت اين است که اين نظام در
اين اظھاردرست درحالی است که خود اظھارکننده اعتراف دارد که درمدت  ،ورده استآسيارھم پائين ب

ن آوعالوه بر ی برای نجات ايران نکرده است (رطب خورده منع رطب چون کند)سال گذشته کار ٣٠
موقعيت ايشان درتمرد نسبت به قانون اساسی وسوگندی که ياد فرموده اند موضع ايشان را دراين 

  .اعتراض بسيارضعيف ساخته است

  دليل اصلي كه مطمح اعليحضرت نيست 

عليحضرت مفقود است اين است که نظام جمھوری دليل مھم وعلت مشھودی که متاسفانه درنظرات ا
سال با نظام  ٢۵٠٠به ملتی که وتحميل يک نظام  نيستسنت ايرانی برخاسته ازفرھنگ ومنش و

سلطنتی خو گرفته نميتواند کارسازنيازمندی ھای مردم باشد ونتيجه اش ھمين ميشود که درجمھوری 
کم وقضاوت تاريخ صريح طه شاھان پھلوی  حن با دوران سلطنت مشروآوبا مقايسه  ،اسالمی ناظريم

   .روشن خواندنی است و

گی ی تفاوت است لذا نميتوان مشکل بزرنجا که نوع نظام ازسلطنتی وجمھوری ازنظراعليحضرت بآ از
ن آعلت درماندگی جمھوری اسالمی که به تغييرناپذيری  لذا ،که ياد شد دراين بحث مطرح ساخت را

   :ستدوامرا هتعبيرشده است  متوج

   .مد ودرست ومنظمآوديگری مسئولين اليق وکار نبود قوانين مترقی والزم  ،يکی

ھردوی اين دورکن معتبربرای حرکت يک کشورونظام به سوی ترقی وامنيت ورفاه وکسب موقعيت بين 
ن اوال معتقد به ترقی وتکامل ملت آمجلس است که نمايندگان  ل         ّمرھون تشک  ورعايت حقوق بشر المللی
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قلمرو پيشرفت کشوررا فراھم  ،اليق                              ِ وضع قوانين مناسب وانتخاب اشخاص   باشند ودوم با کشور و
  .سازند

ن کشور که ھرچه آاول قانون اساسی  ؛وری اسالمی با دومشکل مواجه ھستجمھ ،دربنای قاعده باال
که کشورنيازداردو ھمچنين مشکلی است درجھان شمولی جمھوری اسالمی است درتحوالتی  باشد مانعی

  .نرا الزم ميداندآ که به اعتباراحکام اسالمی وقانون اساسی تبعيت از

با دست اندرکاری داريوش  ١٣٨٣درسال  جنبش اتحاد ملیوری بجاست که تشکيل آدراين مورد ياد 
قای سازگارا آ ؛نرا امضاکردندآحضرت ياسازگارا که برای اولين دفعه اعليحضرت وعلن محسھمايون و
کميته اقدام برای ھمه پرسی ھدفش تغيير قانون اساسی است نه لغوونه < :ن جنبش گفتآسخنگوی 

   ١٣٨٣مشروح درسنگراول ديماه                >                                                تغيير کل نظام

جمھوری اسالمی ازطريق اصالح قانون اساسی راھی  مقصود ازاستناد باال اين است که اصالح نظام
   .مورد تائيد وحمايت اعليحضرت بوده است ٨٣است که درسال 

کانادا شماره  روزنامه شھروند ،جنبش درفراخان درمورد ذکرنام اعليحضرت وعلياحضرت=  حاشيه
   .لی چيزھاستن فراموش نشدنی وبازگو کننده خيآسازگارا مطرح کرده که پاسخ  سوالی را از  ٩۴٣

 ن افراد برای تعدادی ازمردم جذاب است واين بدان معناست که بعضیآنام <  :پاسخ سازگارا چنين است
   >.روی بی فرھنگی به اعتبارنام ھای افرادسرشناس امضاميکنند از

  )ھمان سنگرصفحه سوم(                                                                                          

  فريقاي جنوبي وصربستان آبازهم نسخه 

 فريقای جنوبی وصربستان وآاعليحضرت دراين مصاحبه بازھم مبارزه را حواله ميدھند به نسخه 
   .نھا با مبارزه مدنی به پيروزی رسيدندآلھستان ونتيجه ميگيرند که مردم 

نگ تدوين ميكند نه فره ن كشورآصرفنظر ازاينكه الگوي مبارزه هرملتي رافرهنگ 
که شورای تجزيه طلبان ورئيس وابسته به  اناصالح طلبشرکت  ؛اما کيست که نگويد ديگري كشور

ورده اند بھترين نوع مبارزه مدنی عليه جمھوری آبدست ن است درانتخابات که موفقيت نسبی سنگينی آ
 برتری ونھا يعنی اصالح طلبان با داشتن رئيس جمھور وکرسی ھای تھران دارای آ .اسالمی است

  .حاکميت برمجلس اسالمی خواھند بود واين ھمان است که اعليحضرت ميخواستند وميخواھند

  مجلس ابزارقاطع تغييرات 

خيلی راحت خواستارتجديد نظر درقانون اساسی جمھوری اسالمی بشود ودرجريان مجلس ميتواند 
ازمان ملل سرناسازگاری رتيکل ھای مزاحم که باموازين حقوق بشرومنشورسآاصالح قانون اساسی 

ودرراستای اين اقدام که حق مردم  تجديد نظرکند ،مردمله واليت فقيه وتعلق حق حاکميت دارد وازجم
وررابه مسيری که مورد نظررئيس کش !بجی نازيالآشناخته ميشود با انتخاب افراد اليق وکاردان مانند 
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 ھدايت کنند وقطعنامه  ١١واجرای ماده بويژه ازنظرسياست خارجی وفدراتيو کردن کشوراست  بجیآ
 انجام پذيرنيست درھمين جمھوری اسالمی منھای واليت فقيه واکنون  ھمان اصالحاتی که خيال ميکنند

  .با قانون اساسی ديگری اصالحات مزبور راخيلی وسيع ترانجام بدھند

  اشكال دركجاست 

 ؟ اگرھوری اسالمی ممکن نميداننددرجم اشکال اين جريان درکجاست که اعليحضرت اصالحات را
اعليحضرت به قائمه تاثيرفرھنگ تاريخی وھويت ملی وريشه ھای پادشاھی درايران معتقد نباشند که 

 نراآ نجا رفته اند که فرھنگ ايرانی را با خرده شيشه مقايسه فرموده وتوصيه تغييرآ ، وتانيستند
تغيير قانون اساسی  ربيايد چه تفاوتی دارد بابرفرض ھم که اين جمھوری برود وجمھوری ديگ ؛مينمايند

 ن نيست ومگراينکه معتقد باشيم که اساسا جمھوری متناسب باقواره ايرانيا  ؟کنونی جمھوری اسالمی
   .نيان مانوس نباشد اساسا ممکن نميباشداصالحات درنظامی که با فرھنگ وھويت ملی ايرا

   تحريم انتخابات ازطرف رئيس شورا موفقيت 

 نظرتحريم فرموده اند ولی اين ضمنی ت است که اعليحضرت بعنوان رئيس شورا انتخابات را درس
چراکه ھم خوشان وھم شورايشان وابستته  .شخصی خودشان است ونميتواند کارسياسی محسوب گردد

 ) که شرکت دربه جنبش سبزواصالح طلبان است وتبعيت افراد حزب ازسياست حزب (اصالح طلبان
) يا ازشورا رئيس شورااين است که فرد ( ست نميتواند بتمرد کشيده شود ورسم کارانتخابات بوده ا

جبنش سبز  از اگيری شوره يد ويا اعالم کنارآبعد درمقام تحريم انتخابات برمي گيری ميکند وه کنار
   .نسبت به عدم مشارکت درانتخابات اعالم برنامه ميکنند ،حالت انشعاب در اعالم و را )اصالح طلبان(

جمعی سياسی ازجانب رئيس شورای تجزيه ه نجا که اين روش وعرف معمول فعاليت ھای دستآ از
   .طلبان رعايت نشده تحريم ايشان نسبت به انتخابات يک امرشخصی محسوب است

  موقعيت كنوني اصالح طلبان 

ن آ طلبان ازھواداران سرسخت ومشھورن اصالح طلبان که جنبش سبزورئيس شورای تجزيه ھم اکنو
خواستاراصالحات باشد رئيس وشورايش با موفقيت بزرگی درمجلس اسالمی روبروست واگرتند ھس
قانونی برای حرکت اصالحات وازھمه مھمتربرداشتن موانع وتفويض حق حاکميت مردم فراھم  ريمس

ن واليت شورای نگھبا اح نشده بوی الرحمن تد ھنور مجلس جديد افتچنانکه مالحظه ميشو است  و
خطاب (پاکسازی خواھند کرد   را شيخ حسن گفته است دولت ومجلس کشور .است س شدنی احسافقيه 

جدی  درخواست ،در زادی ميرحسين موسوی وکروبی سران جنبش سبزآ –)واقعی اصولگرايان ھستند
  .ده استرامگاه مصدق ھم امروز درخواست شآ رفع محدوديت از –اصالح طلبان قرارگرفته است 

 در نآان و شورای تجزيه طلبان ورئيس صدقه سرپيروزی اصالح طلب از سيارنمونه ھای ب اينھا و
اگربا اين موفقيت اصالحات ممکن نيست؟  ،ديگر چگونه ميتوان ادعا کرد که با اين رژيم است انتخابات 

   ؟اصالحات ممکن نيست پس با کدام رژيمی اصالحات ممکن است داشتن رئيس جمھور مجلس و در
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  براندازي

کالم اعليحضرت چنين مستفاد ميگردد که ايشان اخيرا براندازی جمھوری اسالمی را راه ازفحوای 
تازه ايشان ھم دربيانيه بمناسبت انتخابات که  ممکن برای شروع اصالحات ميدانند وجرقه ھای اين باور

  .زده شده استن مورد نقد قرارگرفت آنکات فلسفی 

 به براندازی جمھوری اسالمی اشاره ای شده ونه اصال در ،رمان نامه معرفی شده دربيانيهآولی نه در
اين توجه که بتمام اعتراضات  با .قطعنامه شورای تجزيه طلبان ازاھداف شورا معرفی شده است

واين  ،ايرانيان که چرا قطعنامه شورا درمورد براندازی جمھوری اسالمی ساکت است بی اعتنائی شد
وشخصی اعليحضرت است که دوام وبقائی  صحبت القائی فکربراندازی يک فکروبدان معناست که 

وحتی ايشان درھمين مصاحبه با بی بی سی ھم حاضربه استفاده ازواژه براندازی جمھوری  ندارد
  .ورچين نميتوان رفت به چين وماچين>پا ،بااين پاورچيناسالمی نشدند   <

  شاهد تاريخي 

  ،د که اعليحضرت درچند سال نخستميدھ انخارج ازکشورنش                                ِ تاريخ مبارزه ايرانيان سلطنت طلب  
اميد وارم براندازی جمھوری < :فرمودند ھدف داشتند که درپاريسرا ری اسالمی براندازی جمھو

نه ازتغيير رفتاررژيم صحبت داشته اند ن ھمواره آ> وپس ازساعت بيشترطول نکشد ٧٢اسالمی 
  :ازجملهبراندازی 

  .>يروضع است نه تغييررژيمھدف سناريو تغ< :ديد فرمودندبا وضع سناريوی ج ١٣٧۴درسال  **

                    .>تغييررژيم وتغييررفتاررژيم بی تفاوت اسـت< :سخنرانی موسسه تحقيقاتی ھادسن  فرمودند در **

  )٨۶ارديبھشت  ١۵(سنگر                                                                                       

تغييرات دموکراتيک عنوانی < :با نوشته نشنال تايمزبود که نوشت اظھارنظرھای باال ھمزمان **
لندن وواشنگتن برروی يک استراتژی باھدف ارتقای  ،اروپائیاست برای جلب حمايت کشورھای 
   )٨۶وسنگراول ارديبھشت  ١١٠٣(کيھان لندن                  >.تغييرات دمکراتيکی درايران کارميکنند

مريکا درصدد اجرای طرح تعويض رژيم آ< :مريکا گفتآمقارن ھمين احوال بود که  وزيردفاع  **
  .مريکا انجام دھد>آبلکه ترجيح ميدھد که يک انقالب داخلی اين کاررا برای اسالمی نيست 

  )٩١٠کيھان لندن (                                                                                                  

بی است برای تسلط مريکا صورت گرفت انقالآدرست ھمين انتخابات که بامشارکت اصالح طلبان نوکر
 استناد باال گواھی است بر – ن بوده است آمريکا خواھان ومنتظرصورت يافتن آکه  مريکا برايرانآ

  .ستمريکاآارزه ايرانيان با سياست بوابسته بودن کم وکيف م
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کاری کنيم که رژيم به < :درمصاحبه با راديو صدای ايران دررابطه با تغييررفتاررژيم فرمودند **
سازندگی نسبی کشوروديگرمسائل وابسته ازجمله مسائل  ؛زادیآبالطبع درکنارزادی بدھد آکم  ،مردم  کم

  )٧٨تيرماه  ١۵مشروح درسنگر(                               >.روابط  بين المللی ھم تامين خواھد شد و

   .پيش رو قرارگرفته است دھم يعنی دقيقا وضعی که ازنتيجه انتخابات مجلس

يھنان داخل کشورمنجرشود ايجاد يک زمينه بحث وديالک اقدام موثری که ميتواند به کمک ھم م **
  )مصاحبه رسانه ھای گروھی بااعليحضرت(                                                               .است

 گيعنی خواست ونظراعليحضرت براندازی اين نکبت تحميل شده به ملت ايران نيست بلکه بحث وديال
   .فی استنھا کاآامثال  و

  ايرادات به انتخابات 

ن دررابطه با اصالح آ خابات فصل مشروحی است که شايد اشاره به مواردی ازايرادات اعليضرت به انت
   .رژيم  بجاباشد

ن   آيا رھائی آ ؛اشاره فرموده اند اعليحضرت به زندانيان ومطبوعات توقيف شده وخبرنگاران بازداشتی
 ويا شکستن ميله ھای زندان و وسياق نوشته شده ممکن استشارمجلس عملی زندانيان ازطريق ف

ترديد نيست که راه مجلس   ؟فريقای جنوبی ولھستانآويا بکاربستن نسخه ھای  ويزان کردن طنابھاآ
 مريکا وآن کامال مشخص است راھی است که ميتواند خواستھای آکنون شروع يعنی ھمين راھی که ا

  حکومت مھر و اميد!!) -(کودتای خزنده بنفش رنگ .نھارابه ثمربرساندآايادی ايرانی 

  تكليف ومكلف 

حقيقت قابل قبول است ولي نه يك  ده ازمجلس براي تغيير واصالح رژيمبته كه استفاال
يخي براي حراست وپاسداري ماموريت تار تكليف و اعليحضرت كهازسوي 
   .دكرده اندن سوگند ياآبرتعهد  سلطنت ايران را قانونا متقبل وازگوهر

اعليحضرت  توجه فرمائيد  تا عمق پريشانی ما وکژراھی ھای  به اين بيان پرمعنا وبا ابھت تاريخی
  .ايشان  ھويدا گردد

براي ما مسئله اين نيست كه چگونه ازشررژيم خالص شويم بايد تصميم بگيريم كه چه <
درسلطنت  ،. دراين مورد شك وترديد جايز نيستميخواهيم بكنيم وهدفمان چيست

طور كه قانون اساسي ما حاكي است شاه ضامن نآ نطوركه من ميفهمم وآ، مشروطه ما
               >                           پادشاه سلطنت ميكند نه حكومت قانون اساسي وتماميت ارضي است و

  )١٩۶مشروح درسنگر(                                                                                            
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