
 حقوقدان -اميرفيض -ی ھفته نامه فوکس آلمان، با اعليحضرتگفتگو      ١برگ ١٨/ ٠۶/ ٢٠١٢ 

  لمانآگفتگوی هفته نامه  فوکس 

  با اعلیحضرت

  حقوقدان -اميرفيض

منتشرساخته که لمان مصاحبه ای ازاعليحضرت بھنگام اقامت اخيرايشان دربرلن آھفته نامه فوکس 
   .د دبيرخانه اعليحضرت مواجه ودبيرخانه بشرح اعالميه زيرواکنش نشان داده است   ّ بار  

وسپس به  آلمانیامتذکرشويم که اين مصاحبه بااشتباھات مختلفی اززبان انگلسی به اين نکته ر الزم ميدانيماستا ....دراين ر«

رضا پھلوی باادبيات ن آوھمچنين نسخه فارسی  آلمانیان از مطالب درج شده دراين متن به زب . بسياریفارسی ترجمه شده است
   ھمخوانی ندارد

ارسانه ھای ھمين محتوا که درھمان ھفته نامه يازھم ميھنان گرامی دعوت بعمل ميايد تابه مصاحبه ھای ديگردرارتباط با
 –بی سی فارسی  –بی  –صدای ايران  راديو –تلويزيون ايرانيان برلن  –دويچه وله بيلد) ويافارسی زبان (زبان ( آلمانیديگر

   است رجوع نمايند) انجام شده راديو  زمانه –راديو اسرئيل  -راديو فردا

 و منتشر ازھفته نامه فوکوس درخواست ميکنيم بااحترام به قوانين روزنامه نگاری نسخه اصلی مصاحبه به زبان انگليسی را 
   »دبيرخانه رضاپھلوی –پاينده ايران  -رادراسرع وقت تصحيح نمايد   آلمانیمحتوای ترجمه 

  قبول دعوت دبیرخانه 

م مصاحبه مورد بحث رابعھده دبير خانه ازايرانيان دعوت کرده که امرتطبيق وصحت وسق هنظربه اينک
نجا که برای اولين باراست که دبيرخانه ازايرانيان دعوت به ھمکاری ومعاضدت دريک امر آواز  بگيرند

   .مباھی ميگردم، به انجام موضوع باقبول دعوت دبيرخانهاينجانب  اداری مينمايد لذا

که الزم ميسازد که ازمتن مصاحبه ھفته نامه فوکس بااعليحضرت  ،انجام اين وظيفه ودرخواست
  /مطلع گرديمفته ومورد اعتراض دبيرخاننه قرارگرفته است انتشاريا

  :ه که بنظردبيرخانه تحريف شده چنين استمتن مصاحب

   ؟رزو داريد روزی تاج شاھی رابرسرگذاريدآ – آنالينفوکوس 

نچه دراختياردارم به کشورم آصدالبته اصوال برای من چيزی ازاين بھترنيست که باھمه  –اعليحضرت 
ين زحمتھا رابرخود روانميداشتم وداوطلبانه خودم را درتيررس راينصورت ھمه اخدمت کنم درغي

  .قرارنميدادم

  ؟؟ تھديد ميشويدمنظورتان ازتيررس چيست – آنالينفوکوس 

 به من زنگ ميزنند وميگويند درکدام گوشه باز بله ھمواره ازپليس بين الملل ياسيا –اعليحضرت 
   .کمين کرده اندگروھی به دستورتھران برای کشتن من 

   .کوتاه زمانی بعد ازدرگذشت پدرتان درمصرشما درمصربه جانشينی او برگزيده شديد – آنالينفوکوس 
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می بايستی به اين  ،. طبق قانون اساسی مااين مراسم دربيستمين زاد روز من برگزارشد –اعليحضرت 
ھم سوگند پادشاھی ياد ميکردم سن رسيده باشم تابتوانم شاه شوم البته بعد ميبايست درمجلس ايران 

  )١(بنابراين ميتوان گفت که بنابه قانون اساسی شاه ايرانم 

   ؟خودتان راامروز شاه ميدانيد – آنالينفوکوس 

درروستاھاھنوز من راوليعھد مينامند اما ھميشه به ھوادارانم ميگويم من رابايد فقط  –اعليحضرت 
روزی برتخت خواھم نشست به اراده مردم  اآيه زادی ايران مبارزه ميکند اينکآفردی ببينيد که برای 

  .زاد به نفع سلطنت رای خواھند دادآوابسته است ھيچکس نميداند چند درصد مردم درانتخابات 

  ؟امروزھم ھنوز سلطنت  رانظام حکومتی مناسبی برای وطنتان ميدانيد – آنالينس  وفوک

بله شخص شاه مھم است زيرا ايران کشوری چند قوميتی است که به شخصيتی بيطرف  –اعليحضرت 
لطنت توانست نقش ثبات دھنده ای برای وحدت نيازدارد درديگرکشورھاھم که جامعه يکدستی ندارند س

  )٢(برای نمونه دراسپانيای بعد ازفرانکواشته باشد د

   .درسنجه بااسپانيا البته ايران درزمان پدرشما کشورچندان دمکراتی نبود – آنالينفوکوس 

موزش بدھد تا دمکراسی امکان آپدرم براين باوربود که بايد ابتدا به مردم تاحدی  –اعليحضرت 
خرھم بااصالحات موافقت آش اصالح پذيربود ودر. نظامميخواست ابتدا جامعه مدنی ايجاد کند پذيربشود

   .کرد

   .ن زمان فکرميکردند ديگرخيلی ديرشده بودآنگونه که بسياری ازھموطنانش درآ – آنالينفوکوس 

صدام حسين ، کشورراترک کرد قذافی نبود داوطلبانه ن زمانآفراموش نکنيم پدرم در –اعليحضرت 
ھای  . بسياری ازانقالبیرا درنظرداشتراه صالح کشورش ه به قدرت بچسبدو، بشاراسد نبود کنبود
بھتربود پدرت مارابازداشت واعدام ميکرد ماکه خبرنداشتيم چه پيش من ميايند وميگويند < نزد نروزآ

  >مدآخواھد 

  ؟نھارابه کاروحشتناک واداشتآچه چيزی  ديک خواھرويک برادرتان خودکشی کرده ان – آنالينفوکس 

. نميدانم اين دونتوانستند ھول وھراسی راکه خانواده ماشاھدش بود کامال تاب بياورند –اعليحضرت 
 . اين وضعيت روحی راوقتی انسان ھا تصميم ميگيرند به زندگی خود پايان بدھند درسرشان چه ميگذرد

ای من نھا برآھای  . تراژدیدم چنين کاری رابه دالئل سطحی انجام نميدھدآنميشناسم اما مطمئنم که 
راندند کمی مانده  . اينھاراازکشورمن نسل گمشده اش مينامم ،نمادی است برای تمامی يک نسل سوخته

   .بود تااين نسل پابه صحنه بگذارد وبعد ھمه چيزشان راگرفتند

   .برای شما ھم صادق است – آنالينفوکس 

 -   مجبوربه ترک کشورشدکه پدرم ھفده ساله بودم  –، منھم ازاين نسلم بله البته –اعليحضرت 
ليل اصلی اينکه . فکرميکنم دساله ميشوم بيش ازسه دھه است که مجبوربه زندگی درتبعيدم ۵٢دراکتبر

ما معلوم است که . اميھن پرستی ام بود احساس وظيفه ام ،م جزم خودم راحفظ کنمتوانستم سالمت وعز
   .من ھم دلم برای وطنم تنگ شده است رنگھايش وبوھايش
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  دوست داريد به ايران برويد؟ – آنالينوکوس ف

  نجا متعلقم آمعلوم است به  –اعليحضرت 

  ؟اول که بتھران رسيديد چه خواھيد کرد – آنالينفوکوس 

فريقای جنوبی برگشت انجام داد آھمان کاری راخواھم کرد که مھاتما گاندی وقتی از –اعليحضرت 
ارابشناسم البته من درتمام اين سالھا بامردم تماس بھرگوشه ازايران سفرخواھم کرد تاخوب ھمه ج

   .داشته ام اما خيلی ازاستان ھامانده که نديده ام

  ؟، شمادربرلن وپاريس گفتگوھائی انجام داديد چه ھدفی داشتيددرسايه مذاکرات اتمی – آنالينفوکوس 

تاسف به نفع . اين موضوع درصحبت ھا باموضوع حقوق بشربرايم خيلی مھم است –اعليحضرت 
بحران اتمی مورد توجه قرارنميگيرد اما برای ايرانيھا نشانه مھمی است که مسئله حقوق بشرھم 

سال است که فقط  ٣٣. متحد طبيعی درمبارزه عليه ايران ھسته ای مردمند اما درمذاکرات لحاظ شود
ميشود باتحريم به ت رانھرگزبامخالفان صحبت نکرده اند اين حکوم ،بانمايندگان حکومت گفتارميشود

  )٣(ن ميترسند باقيام مردم آنچه بيشترازھمه ازآ که باورد بلآزانو در

ازساخت سالح اتمی  را بنابراين منظورتان اين است که غرب بايد برای تغييرحکومت فشاربياورد تادولت ايران – آنالينفوکس 
   .اين راه حل است –بازدارد 

بحرينی ھا وقطری  ،. سعوديھاستنه برنامه اتمی که حکومت امسئله اصلی  حتما زيرا –اعليحضرت 
. . اين حکومت بھترين پوکربازدنياستھا اين راميدانند چنين مينمايد که غرب فراموش کرده است

  .پوکربازی ميکند تابقای خود وقدرتش رابا رھبری فعلی حفظ کند برای اينکاربه سالح نيازدارد

. تمام طيف سلطنت طلبان حدت نيروھای مخالف فعاليت کرده امذشته درجھت وگمن درماھھای 
. درعمل امروز جمھوريخواھان ازمن حتی بيش از سلطنت طلبان حمايت ميکنند گرچه وجمھوريخواھان

. مادمکرات ھای برنامه ھای ما باھم متفاوت است اما ھمه مجموعه ای ازارزش ھای مشترک داريم
  .يران ميخواھيمزاد رابرای اآ دين جداخواه ھستيم وانتخابات

   .بسياری ازکارشناسان معتقدند که ھراقدام غرب محکوم به شکست است وحکومت رابيشترتقويت خواھد کرد – آنالينفوکوس 

 ، طرفبسياری ازايرانيان حتی برای خالصی ازحکومتخيلی اين حرف درست نيست  –اعليحضرت 
اوباما < به خيابانھا رفتند و ٢٠٠٩ازانتخابات مخدوش سال . وقتی مردم بعد مھاجمان راخواھند گرفت

اوباما> سردادند وپالکاردھائی به زبان انگليسی روبه دوربين گرفتند اين کاررانکردند که تمرين زبان  –
  )۴(کنند پيامی بود که به غرب فرستادند 

  ؟چه مناسباتی باجنبش دمکراتيک سبز داريد –الين نآفوکوس 

ه باموسوی شخصا تلفنی صحبت نکرده ام اما شبکه ھائی بارھبرانش تماس دارم گرچ –اعليحضرت 
نھا گفتگو ميکنيم بسياری از اصالح طلبان سابق دراين فاصله متقاعد شده اند آوجود دارد که ازطريق 

   .که حکومت رانميتوان ازدرون اصالح کرد اميد به اصالح ازدرون وقت تلف کردن است

  ؟روھھائ مخالفی وجوددارند که ازشما حمايت نميکنندگ – آنالينفوکوس 
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. ت حکومت ھستند ھيچ گفتگوئی نداريمدين خلق وباحزب هللا که ھمچنان پشفقط بامجاھ –اعليحضرت 
  )۵(مذھبی ھا اصل مشترک ما باوربه نظامی است دين جداخواھانه  –غيرازاينھا باھمه حتی باملی 

  ؟ستبرنامه مشخص شما چي  آنالينفوکوس 

اولين گام دراين راستا ايجاد شورايملی خارج ازايران است  –زاد آمبارزه برای انتخابات  –اعليحضرت 
مستقل ازھم کارميکنند  اکنون گروه مخالف ايجاد ميکنيم که ١۵به اين ترتيب ساختاری مرکزی به جای 

)۶(  

  ؟زاد شودآند تغييردرداخل ؟ نبايد روچرابايد اين شوراخارج ازايران تشکيل شود – آنالينفوکس 

لوم ازحکومت علنا انتقاد کند بااين وجود مع داخل کشورنميتوان سازمانی ايجاد کرد که –اعليحضرت 
   .وفعاالن داخل ايران راخواھد داشت است که اين شوراحمايت مخالفان

  ؟ترکيب اين شورا ی ملی قراراست چگونه باشد – آنالينفوکوس 

ک نماينده به يک کميته مرکزی ميفرستد اين کميته به نوبه خود ھرگروھی ي –اعليحضرت 
رابرعھده ميگيرند برای نمونه  اختياراجرائی نسبت به ھيئت ھای مختلف دارد که کارھای مختلفی

کميسيونی که عمل نا فرمانی مدنی راداخل ايران سازمان دھی وھماھنگ ميکند ياکميسيون ديگری که 
اکميسيون ديگری که مسائل عات ازخارج به مردم ميپردازد ويل ودادن اطالبه راه ھای ارتباط باداخ

نچه مشخص است مادام که اين حکومت برسرکاراست نميتوان انتخابات آ. وری ميکندآمالی وپول گرد
بعد مرحله   ھراقدامی راانجام ميدھيم تاازدست حکومت راحت شويمزارکرد ازاين رودرگام اول گزاد برآ

  )٧(است  دراين مرحله دولت موقت ضروریکه گذاراست 

  ؟تقريبا اينگونه مينيمايد که درحال طراحی تشکيل دولت درتبعيد ھستيد –فوکوس الين 

فقط ميگويم ما بااين سازماندھی ميخواھيم ازمبارزه  ،دولت درتبعيد نمی ناميم نراآما  -اعليحضرت
درايران پشتيبانی کنيم ھمه ميدانيم مشکل درليبی وسوريه چه بود اينکه غرب باتوجه به گسيختگی 

  )٨( اجتناب کنيم وبايک صدا حرف بزنيمميخواھيم ازاين ، طرف صحبتی نداشت مخالفان

وجه به نامم وسرمايه سياسيم وتجربه بين المللی که دارم ميتوان قطعا به خوبی ازايفای اين نقش بات
خواھش کنم باموبايل خود شماره ای رادرايران  اازشماگر منمن راھرکس درايران ميشناسد  مبراي

واھم تخت اين مزيت سياسی باالئی نيست من که نميخ ياآمن راميشناسند  ،، مردم درانسوی خطبگيريد
  )٩(، مھاتما گاندی شاھی راپس بگيريم اما من رھبری ملی ھستم ميتوانم نلسون ماندال باشم

  خودشما اين صداھستيد؟ – آنالينفوکوس 

   .، داوطلب نميشوماگرازمن خواسته شود شايد موافقت کنم

  ؟تصورش رابکنيد که دست ازخواسته ھای سياسی خود برداريد وتنھا مانند يک فرد معمولی زندگی کنيد ميتوانيد – آنالينفوکوس 

؟ اينان زندگی رابرمن جھنم خواھند فکرميکنيد که مثال ھوادارانم چنين چيزی راميپذيرند –اعليحضرت 
انم اصوال چاره ديگری ندارم کرد ومن راخائن خواھند دانست بنابراين من برخالف خواھران وبرادر
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لی جدی بگيرم وگرنه يوازاين روتصميم گرفته ام اين نقشی راکه سرنوشت برايم رقم زده است خ
  )١٠(نميتوانم به چشمان خودم نگاه کنم 

    ِ                      نقد  درخواست وادعای تحريف                                     

  دبيرخانه                                         

نخست اين توجه بجاست که برای اولين باراست که دبيرخانه نسبت به مصاحبه اعليحضرت حساسيت 
نچه که آ بايد تحريف ويااختالف درمتن اصلی مصاحبه با ،نشان داده است وازاينجھت ميتوان گفت

ی حياتی ومسئوليت پذيرباشد که قاطعانه شمشيرازروبسته الين انتشارداده بنظردبيرخانه امرآنفوکس 
   .است

موارد تحريف وياضعف ترجمه ويامسائلی که سبب انتشارچنين مصاحبه ای شده نپرداخته  به دبيرخانه 
  ھمخوانی باادبيات رضاپھلوی ندارد>فقط اعالم کرده است که مصاحبه مزبور <

ازاصطالحاتی است که چند سالی است ازسوی دست اندرکاران  >باادبيات معمول ھمخوانی نداردجمله <
نھم بابکاربردن مـــــا که نشان ازجمع آبيرخانه حيرت کردم که دجمھوری اسالمی بکارگرفته شده است 

   .مطالب مصاحبه رابه ادبيات تشبيه کرده است و وھيئت است چرا نظرات

وامانه باشد ويااديبانه وحکيمانه ونيز ممکن علم بيان موضوعات است که ممکن است ساده وع،ادبيات
ه واژ يعنی رعايت دستورزبان ومصرف ،علم بيان .باشدزميآرام وصلح جويانه وياباکبروتھديد آ، است

. ادبيات دريک نھاستآن صداوامثال                           ُ حفظ اشعارواخباروبکاربردن ت  ھای مناسب فھم گيرندگان کالم  و
نيست ونميتوان بين ادبيات واعتقادات سياسی ويادينی مصاحبه به ھيچوجه متوجه موضوع مصاحبه 

   .مصاحبه شونده قائل به ارتباط شد

ادبيات مانند سايرعلوم موضوع مشخصی ندارد ومقصود < :ابن خلدون درتعريف ادبيات ميگويد
  >ن استآن ھمانا ثمره وفايده آازبکاربردن 

ند کوچکترين تغييری باادبيات مصاحبه الين انجام داده اآنادبياتی که اعليحضرت درمصاحبه بافوکس 
 شبکارنبسته ويا نخواسته که مشتامعنای ادبيات رادرست متاسفانه دبيرخانه  ي ،يشان نداردھای ديگرا

 اند بازشودگفته  )١٠رديف ( خرين قسمت ازمصاحبه آبه اعتراض تنھا يک موضوع که اعليحضرت در
ن وخاصه رجعت اعليحضرت به آسلطنت وتداوم مسئله قاطعانه خودشان نسبت به حساسيت مخالفت  و

   .شکارسازندآ را اصل خويش

. کسی بازھم حيرت مضاعف ،دبيرخانه ايرانيان راحواله داده به مطالعه مصاحبه ھای اخيراعليحضرت
نرا ارائه آکه ادعای تحريف وياجعل ويانقصان درترجمه ويانااصلی سندی رامينمايد خودش بايد اصل 

   .نرا ارائه دھدآبخواھد که اصل نراتحريف کرده است آدھد نه ازکسی که احتماال 

ضرت  داده است  که ی اخيرعليحبرای خالی نبودن عريضه ايرانيان راحواله به مصاحبه ھادبيرخانه  
رموضوع ميگذرد  ازخي ،دنبال اين تحقيق وتطبيق                               ِ ت اين حواله طوری است که ايرانی  مشقت وصرف وق
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باذکرموارد ناقص اصلی مصاحبه  نسخه دبيرخانه بجای اين ماموريت ھای نخود سياھی وظيفه داشت 
   ١ .نراارائه ميدادآدرترجمه وياتحريف وامثال 

نقدرفکاھی است که جوع ايرانيان به مصاحبه ھای قبلی اعليحضرت ھمابرای ردرخواست دبيرخانه 
 ازفوکس اعليحضرت  لمان ھم بگويد ايرانيان برای تطبيق متن مصاحبه منتشرشدهآھفته نامه فوکس 

   .دفترروزنامه رجوع کنند یلمانآالين بانسخه انگليسی به آن

  نقد موجز ومختصرنسبت به مصاحبه

  کس بااعلیحضرتوهفته نامه ف

  :صراحتھائی درمصاحبه اعليحضرت ازجمله

  )۴(رديف بسياری ازايرانيان حتی برای خالصی ازحکومت طرف مھاجمان راخواھند گرفت  

**  

  )٧(رديف راانجام ميدھيم تاازدست حکومت راحت شويم    ھراقدامی

**  

  .مشکل ليبی وسوريه اين بود که غرب باتوجه به گسيختگی مخالفان طرف صحبتی نداشت

وازطريق ھمان  ،شورای ملی درست کردند ،به دستورغرب مخالفان حکومت ليبی وسوريه   -توضيح  
کشيد   دن ھستيم خواھآرابروزگاری که ناظروسوريه  کشيد ليبی رابه روزسياه ،، غربی ملیشورا

   )پايان توضيح(

       .تعقيب ھمان الگوی ليبی وسوريه برای ايران است ،نشان ميدھد که شورای ملی مورد نظر اعليحضرت

  

 

  

  

  

   

  

                                               
١ http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?article=605&page=1  
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