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  دربدر بدنبال اصالت مصاحبه

  س الین بااعلیحضرتوفوک
  حقوقدان - اميرفيض

 ميزآاعتراض بيانيه ازاعليحضرت منتشرنموده که با ای حبهلمان مصاآھفته نامه فوکوس بطوريکه استحضارداريد
  .دبيرخانه مواجه شده است

   :ميز دبيرخانه چنين استآبيانيه اعتراض 

لمانی آدراين راستا الزم ميدانيم اين نکته رامتذکرشويم که اين مصاحبه بااشتباھات مختلفی اززبان انگليسی به  ......««
وھمچنين نسخه  لمانیآ. بسياری ازمطالب درج شده دراين متن به زبان لمانی به فارسی ترجمه شده استآسپس  و

  .يات رضاپھلوی ھمخوانی نداردفارسی باادب

يد تابه مصاحبه ھای ديگردرارتباط باھمين مصاحبه که درھمان ھفته نامه يارسانه آازھمميھنان گرامی دعوت بعمل مي
بی سی –بی  –راديو صدای ايران  –تلويزيون ايرانيان برلن  –دويچه وله بيلد) وفارسی زبان (لمانی زبان (آ ھای ديگر

  .) انجام شده رجوع نماينديو زمانهدار -راديو فردا –ائيل راديو اسر –فارسی 

بان انگليسی لمان درخواست ميکنيم بااحترام به قوانين روزنامه نگاری نسخه اصلی مصاحبه به زآازھفته نامه فوکوس 
    »»دبيرخانه رضا پھلوی –پاينده ايران  –لمانی رادراسرع وقت تصحيح نمايد آمنتشرومحتوای ترجمه  را

   :لمان به  اعتراض دبيرخانه پاسخ زير راداده استآنامه فوکوس  ھفته

جھان ولمان درسايت ايران آرضاپھلوی باھفته نامه فوکوس  مصاحبه درپی انتشارترجمه؛ ٢٠١٢ژوئن  ١٢بتاريخ ««
   .ن منتشرميشودآداشته که درپی، متن کامل  لپھلوی توضيحاتی رابه نشريه ارسا رضا ن دفترآوبازتاب ھای 

بق ن وفاداربوده وطآلمانی آکامال بامتن  ،الزم به توضيح است که ترجمه فارسی ايران وجھان ازمصاحبه مورد اشاره
  .مشی ھميشگی نشريه عمل شده است

مادام که دبيرخانه باارائه دليل ويارجوع به مقامات صالحه موفق به احراز دبيرخانه  به اعتراض  ،جھانوپاسخ ايران 
نافذ ومعتبرشناخته ميشود زيرا ادعای دبيرخانه ازطرف مدعی عليه قاطعانه تکذيب شده  ،نگردد اصالت ادعای خود

   .است

حساسيت موضوع يف مبارزاتی خود ميدانم لنجاکه نقد مصاحبه ھا وبيانيه ھای اعليحضرت مورد تاکيد ايشان وتکآاز
تکذيب ادعای بکارگرفته شود وتنھا  ،ص موضوعھای بيشتری درزمينه تشخي واحترام به دبيرخانه سبب است  که احتياط

 موضوع راکاری  ، لذا باصطالح برای محکممالک تشخيص اصالت مصاحبه  قرار نگيردجھان ودبيرخانه ازطرف ايران 
   .دبيرخانه بوسيله فکسی درميان گذاشتم با

  دبيرخانه محترم اعليحضرت رضاشاه دوم«

١٩/٠۶/٢٠١٢  

لمان مستدعی است نسخه آحريف يااشتباه درمصاحبه اعليحضرت باھفته نامه فوکوس عطف به بيانيه دبيرخانه درمورد ت
عليحضرت قرارداشته جھت اينجانب صحيح مصاحبه انگيسی يافارسی رابمنظورنقد وبررسی که ھمواره مورد توصيه ا

   .ارسال فرمائيد
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   »»رزوی موفقيت   اميرفيضآااحترام و..........  مزيد تشکر است که اين درخواست رافوری تلقی بفرمايند        ب

   .باتشکر ازدبيرخانه بالفاصله پاسخ زيردريافت شد

  بادرود ««

جنابعالی است که  متن ديگری دردست نيست منوط به تصميم وتشخيص ٢٠١٢ژوئن  ١٩بازگشت به فکس به تاريخ 
  مائيد !!!استفاده ن »نسخه اصيل«نراردکرده است به عنوانآرخانه صريحا بمتنی راکه اين دب

   »»بااحترام دبيرخانه رضا پھلوی وفايی

  مراتب تشخیص

 از تشکر برعھده اينجانب گذارده است با ااينکه دبيرخانه محترم امرتشخيص اصالت وياعدم اصالت مصاحبه ر نظربه
 وتاقضاوت  گان اين تحريرطی گرددباتقاق خوانند ،که مسيرتشخيص الزم وبجاست ،اعتمادی که ارزانی بنده گرديده

  .وع  از اعتباربيشتری برخوردارباشدتشخيص موض

   :مطرح شود اين عرض الزم ھمراه باتاسف بسيارعميق ،اجازه فرمائيد قبل ازبيان داليل برای رسيدن به تشخيص

که برای دسترسی به متن مصاحبه اعليحضرت بايد به اين دربدری  وسرشکستگی است برای يک مبارزه  چقدر بدبختی
که سلطنت طلبان حتی نميتوانند به متن اصيل مصاحبه پادشاھشان دسترسی  ،ودشمن خفت کشيدتن داد پيش دوست 

    .داشته باشند ودبيرخانه بعنوان يک مدعی ويک سانسورچی مانع حرکت وانتشارمصاحبه است

  دالیل برای رسیدن به تشخیص 

رترجمه مصاحبه است که دپس برچه اساسی مدعی  >متن ديگری دردست نيست<دبيرخانه اعالم کرده که  -١
مالک تشخيص دردرستی ويانادرسی ترجمه مطابقت ترجمه  ؟وجود داردويا زياده ھائی  ھا کمبود وياتحريف

 متن ديگری دردست ندارد> مالک اين تشخيص دبيرخانه چيست وست درحاليکه دبيرخانه بنابه اظھار<بااصل ا
 ر) لذا فرض وجود ترديد ددبيرخانهبنابراعالم ده (تنھا متنی که وجود دارد ھمان متنی است که منتشرش اگر

   .بسيارضعيف وبی اعتباراست،ن بسيارآاصالت ترجمه وياکسروزيادت در
که مصاحبه مزبورھم خصوصی نباشد ودبيرخانه که  باورکردنی نيست که اعليحضرت مصاحبه ای بفرمايند -٢

   .رانداشته باشد نوارمصاحبهنخستين کارش ثبت وضبط ونظارت برھمين موارد است 

چگونه  ،وردهآ! وتعھد تکليف خودرابنمايش دروربيانيه ای حساسيتددبيرخانه که نسبت به مصاحبه اعليحضرت باص
لفی وھرج مرج دردفترشخصيتی                             ّيا تااين حد کم انگاری وبی تک آ ؟ممکن است که نسخه اصلی مصاحبه رانداشته باشد

  ١ حضرت باشد؟ن دبيرخانه اعليآميتوان يافت که دومی 

کليه مصاحبه ھای اعليحضرت درسايت ايشان منعکس ميشود  الزمه اين کار داشتن يک نسخه ازاصل مصاحبه  -٣
چگونه اين روش معمول نسبت به مصاحبه با ھفته نامه فوکوس بکارگرفته نشده  ودرنتيجه دبيرخانه  .است

  ؟وھمچنين سايت اعليحضرت فاقد نسخه اصلی مصاحبه است

ن خواھد آبيرخانه پس ازخاتمه مصاحبه به داليلی  که ھمين تحريربه باشد که د استثنائی ميتواند نشانی اين روش
    .ن نبوده استآمايل به انتشار پرداخت 

  مطالب درج شده درمصاحبه باادبيات رضا پھلوی ھمخوانی ندارد> <دبيرخانه مدعی است که  -۴

                                               
 ک- در ھر دستگاھی که کار به دست کاردان و متخصص امور گذارده نشده باشد، بی نظمی و بی مباالتی بسيار محتمل است. ح - ١
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ن نشان ميدھد که آغيرقابل کتمان است وکوچکترين توجه به ماجرا وجريان حساسيت دبيرخانه نسبت به مصاحبه مزبور 
   .خرين پاراگراف مصاحبه استآمتحمل اولين و ،تالم وحتی عصبانيت دبيرخانه نسبت به مصاحبه مزبور

  

  اولین پاراگراف

   ؟زو داريد روزی تاج شاھی رابر سربگذاريدرآ –نالين آفوکوس 

نچه دراختياردارم به کشورم آ هکه باھم البته اصوال برای من چيزی ازاين بھترنيستصد اعليحضرت پاسخ ميفرمايند 
  .قرارنميدادم داشتم وداوطلبانه خودم رادرتيررسوا نميخدمت کنم درغيراينصورت ھمه اين زحمتھا رابرخود ر

  .شت پدرتان درمصرشمادرمصربه جانشينی اوبرگزيده شديدذکوتاه مدتی بعد ازدرگ –نالين آفوکوس 

اين مراسم دربيستمين زادروز من برگزارشد طبق قانون اساسی ما، می بايستی به اين سن رسيده  - پاسخ اعيحضرت
 ميتوان گفت که بناباشم تابتوانم شاه بشوم البته بعد ميبايست درمجلس ايران ھم سوگند پادشاھی ياد ميکردم بنابراين 

   .برقانون  اساسی شاه ايرانم

نيد تصورش رابکنيد که دست ازخواسته ھای سياسی خود برداريد وتنھا مانند يک فردمعمولی ميتوا –نالين آفوکوس 
  زندگی کنيد؟

 اينان زندگی رابرمن جھنم خواھند کرد ومن را ؟فکرميکنيد که مثال ھوادارانم چنين چيزی راميپذيرندپاسخ اعليحضرت 
وازاين رو تصميم گرفته ام اين ال چاره ديگری ندارم خائن خواھند دانست بنابراين من برخالف خواھران وبرادرانم اصو

  .نقشی راکه سرنوشت برايم رقم زده است خيلی جدی بگيرم وگرنه نميتوانم به چشمان خودم نگاه کنم

 توضيح و حتی با نراآرات سال ازبعد ازاتيان سوگند سلطنت بک ۶يا  ۵اظھارات اعليحضرت ھيچ امربيسابقه ای نيست تا 
که شروع به عقب نشينی وعدول  ١٣۶۵اعالم فرموده اند ولی ازسال درمصاحبه ھاساسی وتاکيدات ديگرمستند قانون ا

ادای مراتبی که اثرات  بلکه  دردرراستای تداوم سلطنت متوقف شد                                          ِ از تصدی سلطنت کردند ديگرنه تنھا که سخنان  
  .دقت وکوشش مکملی ھم نشان دادند بيانات گذشته شان راھم زايل کند

 ست که اجرای طرح ھنری برشت درغازعقب نشينی ايشان وعدول از تصدی سلطنت مترادف زمانی اآيعنی  ،زمان اين
تحت  تحريرات( .مريکائی دردبيرخانه قرارگرفتآن برعھده دبيرخانه ومامورين آتعھد اعليحضرت وپاسداری ازاجرای 

  ٢ ن، مستند است)آعنوان ھنگامه ھا وادامه 

لمان کامال وصد درصد مغايرطرح ھنری برشت است يعنی چيزھائی که آت درمصاحبه بافوکوس فرمايشات اعليحضر
 مريکائی کنترل وحراست ازاين قبيل سخنان راعھده دارآ- نميبايست اعليحضرت ميفرمودند ودبيرخانه ومامورين ايرانی

   .بوده وھستند

 نزديکی دارد باشخصی که زيرکنترل است و تالش فوری توام بانگرانی واضطراب غيرقابل تصوردبيرخانه که تشابه
نرا آ، گويای مراتبی است که ميتوان سخنانی راکه نبايد بگويد برزبان ميراند و ورد واسرارآيکباره فرصتی بدست مي
   .بيانات وافکاراعليحضرت تلقی کرد سلطه وکنترل وسانسور

توبيخ  گرانی ازتشی وسراسيمه کند ولی نآ افرمايشات اعليحضرت بشرحی که مالحظه کرديد چيزی نبود که دبيرخانه ر 
نمونه ھای بسياری  ،به اين واکنش بيسابقه واداشته است را دبيرخانهاست که  استيضاح ناشی ازطرح ھنری برشت و

                                               
و  http://1400years.org/amirfeyz4.aspسال در آدرس ھای  ١۴٠٠ھنگامه ھا را در سايت  - ٢

http://1400years.org/Amirfeyz3.asp  ک -بخوانيد. ح 
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واستقالل وتماميت  ، بيانات بسيارشکننده ای دررابطه بااعتبار خودشان دست است که اعليحضرت درخطای گفتاری در
   .نکرده است ھا ن مصاحبهآاعالم اشتباھات در يا ن وآاند ولی دبيرخانه اعتنائی برفع رجوع ارضی کشورداشته 

  

  نهائیبرداشت وتشخیص 

لمان بااعليحضرت وواکنش سريع وتند وتيز دبيرخانه مويد اين برداشت است که دبيرخانه آجريان مصاحبه فوکوس 
    .ح ھنری برشتقوی پنجه ای است برای کنترل اعليحضرت دررعايت طر متصدی ومامور

   تی آلمان بااعليحضرت  درفرصت آنقد مصاحبه فوکوس                                                

  

    

   

  

   

  

  

  

  

  

     

 


