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  حقوقدان -اميرفيض

 سی بااعليحضرت بمناست –بی  –عمومی براين است که خانم رکسانا گنجی به برنامه مصاحبه بی  اطالع
دمه بی بی سی اخگويا خانم فائزه احمد که اند ومتقابال استفاده ازپرچم جمھوری اسالمی اعتراض کرده 

آخرھم  رد و که مراقبت خواھد شد که ديگرچنين اتفاقی نيفتد گفته واظھارتاسف با قبول اعتراض  ،است
  .>مده استآتان خوشحالم که شماازگفتگوی باشاھزاده خوش<: نوشته است

  نوشدارو که پس ازمرگ به سھراب دھند       عقل داند که بدان زنده نگردد سھراب

ثارمصاحبه بيعت آفائزه احمد  يا اعتراض موجه وعمل تحسين برانگيز خانم رکسانا گنجی ونامه خانمآ
   .؟ ابدااعليحضرت باجمھوری اسالمی رامرتفع ميکندعلنی وعملی 

ليون ھا ايرانی وخارجی که مصاحبه زيرپرچم منحوس جمھوری اسالمی راديدند ازنامه خصوصی ين مآيا آ
  .واظھارتاسف او مطلع خواھند شد؟ ابداخانم فائزه احمد 

اتھام ويابی مباالتی درنصب پرچم جمھوری اسالمی  بين بی بی سی واعليحضرت بوده بنابراين  ،مصاحبه
خانم فائزه احمد که معلوم نيست چه سمتی درخبرگزاری بی بی سی متوجه خبرگزاری بی بی سی است نه 

  .رادارد ياخيرنآوپاسخ  يا حق قبول اعتراض ايرانيان آ ،دارد

ی ب -توضيح حقوقی< ؛دراکران ھای خبری صوتی وتصويری بی بی سی ھمواره اين جمله ديده ميشود
يت ھای بی بی سی خود بی بی > يعنی مسئول محتوای سابی سی مسئول محتوای سايت ھای ديگرنيست

   .بی بی سی ست نه فائزه احمد ويا کارکنان سی ا

   .وايرانيان متوجه بی بی سی است نه کارمندان ومحل وميزوصندلی مصاحبه گنجی اعتراض  خانم رکسانا

 ، رابطه خدمتی ومسئوليت ناشيه ازخانم فائزه احمد برفرض اينکه برنامه مصاحبه راتدارک ديده باشد
ت نه شپز اسآمتوجه  ،آش       ِ <ايراد  ن بطرفيت کارفرمای ايشان يعنی بی بی سی است نه ايرانيان معترض آ

  >شآنخود 

  ازماست كه برماست 

به اعتراض ميگفت <اعتراضيون چه سمتی ويا  اگرخانم فائزه احمد ويا اصال بی بی سی  درپاسخ 
نمايندگی ازمردم ايران وياحتی ازشاھزاده رضاپھلوی دارند که به وجود پرچم جمھوری اسالمی 

    ؟چه جوابی داشتيم >درمصاحبه اعتراض ميکنند
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اگرفائزه احمد اضافه ميکرد که مصاحبه ای درزيرپرچم جمھوری اسالمی انجام شده مصاحبه شونده ھم 
زادی بی بی آقائل نشده واين به معنای  مواردچ شرطی برای انجام مصاحبه نه درموضوع ونه درسايرھي

چه   ؛بھرکيفيت وباھرموضوع وھرمدت وھرجا وھرمکان وھرشکل وشمايل است ،سی درانجام مصاحبه
   ؟جوابی داشتيم

 کت مصاحبه واعتباربیيت نزااعليحضرت بمناسبت رعا ،شکارکرده وبگوئيمآممکن بود برداشت خودرا 
تحمل ناسازگاری رابراعتراض وترک مصاحبه مقدم داشته اند وبی بی سی نميتواند سکوت وعدم  ،بی سی

    .له قبول تلقی کندزاعتراض ايشان رابه من

ن انتشارمت از بعديا وجود پرچم جمھوری اسالمی ھرگز ازجانب مصاحبه شونده ويا دبيرخانه ايشان آولی 
  .؟ البته که خيرمده استآتراض به اع ،مصاحبه

وکيل  ، و، دبيرخانه باچه شتابی به مقابله پرداخت وبه وکيلنالينآيادمان ھست که درمصاحبه بافوکوس 
  بازی کشيد؟

مصاحبه شونده بوده وايراد معترضين وارد                                            ِ نچه که درمصاحبه بی بی سی گذشت توام بارضايت  آپس 
   .> استخشدخشد شيخ عليخان نميببشاه مينيست ومصداق <

  بهاي مطرح بودن 

شاھزاده بخاطرمطرح بودن < ذری که به دفاع ازبرنامه بی بی سی پرداخته مدعی شده کهآقای سياوش آ
  ١ .>ستتن به چنين مصاحبه ای داده ا

ت که يکطرف که بی بی سی است  مورد نچه درمصاحبه مزبورگذشت يک معامله با شاھزاده اسآپس 
را به بی بی سی  زادی عملآيعنی مطرح بودن رابه مصاحبه شونده ميدھد ومصاحبه شونده ھم  ،معامله

   . داده است

بارپيام درياف ٢٨٠٠٠اعليحضرت که بنابراعالم خودشان ھرروز بطور متوسط  ؛دارد خودپرسی کنيم جا
 ترنتی داشته  اندميليون پيام ان ٧٠سال  ۴ظرف  -)مريکاآسخنرانی درانجمن ملی مطبوعات (-داشته اند 

-مده آپيام روی سايت ايشان  ٣،٢٠٠،٠٠٠ماه  ٢ظرف  -)مصاحبه با مجله پولتيک انترناسيونال(-
چه نيازی بوده که برای مطرح بودن تن به خقت مصاحبه  زيرپرچم  -)مصاحبه راديو صدای ايران(

  ؟جمھوری اسالمی بدھد

  سي  –بي  –شيطنت بي 

   ؛دو شيطنت بارز مشھود است ،خانم رکسانا گنجیخانم فائزه احمد به             ِ درھمين نامه  

                                      
بلند ميفرمايند با رھبران جھان با پارلمان ھا و با سران و  مگر اعليحضرت نياز به مطرح بودن دارند، ايشان در ھمه جا با صدای - ١

به  اين به اندازه کافی سرشناس و معتبر ھستند چه نيازیارتباط دارند. بنابرا » جامعه بين المللی«رندگان وسياست پيشگان تصميم گي
 ک-مطرح بودن در زير بيرق رژيم اسالمی بوده است؟ ح
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   .زين بی بی سی ساخته وباصطالح سپر بالی بی بی سی شده استگيخودرا جافائزه احمد  –نكه آاول 

 -بی  -ست ونه وکيل وصی بیخانم فائزه احمد دراين ماجرا ھيچکاره است نه اعتراضی متوجه ايشان ا 
ين طرفيت با معترض از اوپاسخ به معترضين مصاحبه، ھم بی بی سی ر ولی بادخالت درموضوع ،سی است

معترضين خيال  و  ،خالص ساخته وھم معترضين را به دنبال نخود سياه فرستاده است ،وتوجه اتھام
  .ميکنند که بی بی سی عذرخواھی کرده است

  شيطنت دوم 

   :ته استنامه خانم فائزه احمد با اين جمله پايان ياف

  .>مده باشدآخرسندم که شما ازگفتگوی باشاھزاده رضاپھلوی خوشتان <

   .فائزه احمد دراين جمله  دو اقرارواعتراف ازخانم رکسانا گنجی وسايرمعترضين گرفته است

اول اينکه پيش داوری کرده  وگفتگوی باشاھزاده رضاپھلوی رابه قبول وتائيد شنوندگان مزين دانسته 
   .است

خرسندم استفاده کرده که دال برقطعيت است نه  هيعنی بجای اينکه ازواژه اميد وارم استفاده کند ازواژ
   .برورود شرط احتياط

نھا دررابطه با رعايت آمريکا به حضورتحريم ھا وتشديد آتقويت ادعای  که دوم اينکه ھدف ازمصاحبه
، تنھا موازی بااصراروعالقه شاھزاده نيست بلکه عليه جمھوری اسالمی  بوده حقوق بشروسايرموارد

  .ن اصرارھای اعليحضرت جانبداری ميکنندآ ن مصاحبه نيز ازآشنوندگان 

ن كشوردربرنامه هاي مداخله آمريكا ثابت ميكند كه آنگاه اجمالي به استراتژي سياسي 
خاسته اموركشورهاي ديگر همواره تالش دارد كه خواسته خودرا سواربر جويانه خود در

ن كشورحسب درخواست آاهالي كشورمورد مداخله قراردهد  تا گفته باشد كه مداخالت 
   .افراد كشورمورد مداخله بوده است

ازايرانيان مخالف جمھوری  ھا را مريکا مدعی است که فکر تحريمآھمانطور که قبال اشاره مستند شد 
ھا ی عليه  مريکا تسری وتداوم تحريمآاکنون نيز  ٢ ادعای کامال درست ومستند>اسالمی گرفته است <

ان است اصراروخواست ايرانيان مخالف جمھوری يرن برتوده مردم اآ جمھوری اسالمی که درواقع فشار
واينجاست که به تدارک چنين مصاحبه ھائی ويا قطعنامه ھای شورای ناپيدا برای کند مياسالمی معرفی 

    .تجزيه کشورپيشاپيش اقدام ميکند

   د است ، نه سهوعم

                                      
انيان از جمله حسن داعی االسالم در نامه ھامی پی درپی آقای علی ميرفطروس به سناتور ليندزی گراھام و برخی ديگر از اير - ٢

 ک-ی عليرضا ميبدی وديگر برنامه ھای گفتگو و برنامه ھای برنامه گزاران راديو تلويزيون ھا شاھد مدعا است. حبرنامه ھای آقا
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به ھيچوجه استفاده ازپرچم جمھوری اسالمی دربرنامه مصاحبه بی بی سی يک عمل سھو وبی مباالتی 

  .نيست

 ، تقويت ومشروعيت بخشيدن ومزبور، غرض ازتدارک مصاحبه ھمانطور که عرض وارائه دليل شد
  .مريکاستآبه موضوع حقوق بشرازسوی  ی عليه جمھوری اسالمی ھا تعميم تحريم

برای انجام اين مھم اگراعليحضرت به عنوان يک مخالف جمھوری اسالمی درمصاحبه مشارکت داشتند 
ن به آھا وحتی شدت بخشيدن  بيانات واصرارشان درحفظ تحريم ،يعنی پرچم جمھوری اسالمی نبود

با جمھوری  اعليحضرت  حمل بردشمنی ومخالفت ،خاطرعدم رعايت حقوق بشرازجانب جمھوری اسالمی
   .وقضيه حمل براصول دشمنی ميگرديد اسالمی ميشد وچندان حائز رتبه توجه نميگرديد

جمھوری اسالمی است که توام  ھوری اسالمی عالمت موافقت بااساسدرحاليکه مصاحبه زيرپرچم جم 
م عميت اراعليحضرت درواين امر، به اصر حقوق بشرازسوی جمھوری اسالمی ميباشد با ايراد عدم رعايت

 حقوق بشر، وجاھت خاص وقابل توجه جھانی  تعھدات جممھوری اسالمی نسبت به رعايتقطعنامه ژنو به 
   .ميدھد

ور، ن کشآ= دراجتماع شخصيت ھای سياسی کشورھا درتونس بمناسبت تصويب قانون اساسی  حاشيه

. ھيئت مله کردمريکا حآ جمھوری اسالمی درسخنرانی خود به اسرائيل و علی الريجانی بنمايندگی از
 ،؟ زيرا حضورشان بدون نشان دادن واکنشچرا ،ن نشست فورا جلسه راترک کردندآمريکائی حاضر درآ

  .)رويه ای که اتفاق عمل کشورھا درمجامع سياسی است( .شدتائيد اظھارات الريجانی محسوب مي

سبب ند واعليحضرت اگر بمناسبتي نميخواستند به وجود پرچم جمهوري اسالمي اعتراض كن
مصاحبه اعالم  غازآگفتگوهائي بشوند حق بود كه عدم عالقه خودشان رابه  كشمكش و
طرح ميگرديدند واين خود ازمواضع موهوشمندان متوجه علت ترك مصاحبه  .ميفرمودند

  .!! وطرف تحسين قرارگرفتن بودشدن

  مصيبت پشت مصيبت 

ه نيست اين مصيبتی است که دائم درخدمت بی سابق ،مده درمصاحبه بی بی سیآباکمال تاسف مشکل پيش 

 .اعليحضرت است وايشان درک مصيبت نميفرمايند

در مصاحبه ای بااعليحضرت  گفت  کانال دوم انتريو ١٣٨٠سال ١١بھمن ساعت  ١٩در جمعه شب
يد شما منتظرھست«واضافه کرد  >پھلوی ھا لباسھای چرکشان رابه فرانسه ميفرستادند تا شسته شود<

 و »ايران ببرند که نفت راببرند شماراھم به ،وردند که نفت راببرندآ را مريکائی ھا پدرشماآھمانطورکه 
 رنگس(مشروح  >ریوری ميخوآ، ازکجاميوری زندگی ميکنیآازکجامي< :بعد بالحنی بسياربی ادبانه گفت

   .ن مصاحبه استقبال ھم فرمودندآ ، اعليحضرت ازودرنھايت حيرت )٨٠اول اسفند 
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ت تاچه رسد که شخص اعليحضرت سمتعلق به خودش باشد به قبول وتحمل اين خفتھا حاضرني اگر انسان
ول بق .ورده اندآموقعيت تاريخی وھويتی خودشان را بياد مصاحبه کننده  بی بی  سی  درھمان مصاحبه

ننگ برای ملت  بدون ترديد قبول خفت و ؛وتحمل خفتھا ازجانب کسی که بھرحال نماد ھويت ملی  است

 شدن ازباب مقاومت وپيروزی مطرح ميليون پيام دھنده ميشود.  ٧٠وياحداقل منتقل به ھمان  ،است

 .افتخاروبرازنده است نه تسليم وبيعت بادشمن

وقتی درک کردنی ميشود  ،. مصيبتشخص ويا اعتقاد وارد ميشود ، حالتی است که برمحبت بهمصيبت 
 مرگ او توليد مصيبت  ،صی نداردانسان به کسی که محبت خا .که براعتقاد ويامحبت شخص صدمه بزند

ی قائل نيست وجود پرچم جمھوری  اسالمی ھم برای کسی که تفاوتی بين سلطنت وجمھور .نميکند
  .مصيبت تلقی نميشود

درسفربه خوزستان حاضربه بازديد ازصنعت نفت ايران کبير رضاشاه 
وقتی شرکت نفت انگليس دستورداد  بعلت وجود پرچم انگلستان نشد و

رضاشاه به بازديد ازصنعت نگاه آوردند، آازسردرساختمان پائين ا پرچم ر
   .نفت ايران رضايت دادند

سی دررابطه با اعتقاد  –بی  –بی  مقصود اين است که مسائل ازجمله اعتراض به پرچم درمصاحبه
، درحد معترض محدود ميشود ثارپرچم نبود  اعتراضآ ومحبت است وقتی  اعتقاد به حقانيت وموجوديت و

  .ن به مصاحبه شونده ومصاحبه کننده کشيده نميشودآودامنه 

  

 


