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  مصاحبه بااعليحضرت

  اطاق انجمن سخن
  ١٣٩٠ديماه  ٢٣

  حقوقدان -اميرفيض

  .قای حشمت رئيسی بودآاعليحضرت به دعوت انجمن سخن مصاحبه ای داشتند که مصاحبه کننده 

مصاحبه کننده موقعيت رابرای اظھارفضل وشايد   .اين مصاحبه درتاريخ مصاحبه ھای برون مرزی بکلی استثنائی است
مطرح نشد ولی حدود يک ونيم ساعت زمان مصاحبه  سوال ۵بيش ازھم ايجاد اعتباربرای انجمن سخن مناسب يافته بود 

طرح سوالی که سابقه طرح متوالی ومواتررادارد باصرف  اولين مصاحبه ای بشمارميرود که مصاحبه کننده برای  .بود
مدت زمان خيلی بيشتر ازفرصتی که مصاحبه شونده به پاسخ اختصاص داده سوال خود را طرح مينمايد  مقدمه سوال 
پيچيده شده درمسائل فلسفی است که امری غيرمعمول درمصاحبه است  مسائل فلسفی بامصاحبه حل وفصل نميشود بحث 

   .صل ازقرنھا پيش تاکنون نتوانسته موضوعات فلسفی رابه حل قطعی برساندھای مف

  * لزوم اتحاد وشرائط غيرعادي -١

   ؛دکرد که اين سوال رامطرح کن بعنوان مقدمه دقيقه سخنرانی، ٨کننده بمدت مصاحبه 

بسوی ھمه گروھھا   يا دراين شرائط دست اتحادآ؟ وقای پھلوی وضع ايران غيرعادی واضطراری استآيا بنظر جناب آ
  دراز ميکنيد؟

خيلی بی مصرف ونشان پرتی سوال کننده است ھيچکس چه ايرانی وياخارجی نيست که وضع ايران  ،محتوای اين سوال
يا سوال کننده توقع آ  .حتی مسئولين حکومت غصبی ايرانر اچه  ازنظرداخلی ويابين المللی غيرعادی واضطراری نداند

  ؟ويند خيرغيرعادی نيستگبدارد که مصاحبه کننده 

وترديد ازموضوعی است که قابل طرح درمصاحبه نيست  مصاحبه برای رفع ابھام   ،شکاراستآموضوعی که برھمه 
  .ن ضرورت اجتماعی داردآروشن شدن ابعاد 

ازفردای ھمان  ھمه ميدانيم >يادست اتحاد به سوی ھمه گروھھا دراز ميکنيدآدرمورد قسمت دوم سوال که ميگويد <
روزی که اعليحضرت سوگند سلطنت راياد فرمودند تز اتحاد مطرح شد منتھا دراوايل اتحاد زيرچترسلطنت وقانون 

ودرھيچ پيام ويامصاحبه  وامروز زير شعار سکوالر است اساسی وبعدھا اتحاد ھمه گروه ھا باھراعتقاد وسليقه سياسی 
   .ومشارکت فراگيرمبارزين قرارنداده باشند ای نيست که ايشان حصول پيروزی رابراتحاد

بھی ازفرمايشات اعليحضرت به ھمين مسئله لزوم اتحاد امصاحبه خانم مسيح علينژاد بود که فصل مش ،نھاآخرين آ
   .وھمبستگی اختصاص يافت

 راگ ندارند و ی اعليحضرتاست که ايشان توجھی به مصاحبه ھا آن طرح چنين سوالی ازجانب مصاحبه کننده گويای
ن مھرتاکيد زده اند مطرح آاين بود چنين سوالی که شايد تاکنون ھزاربارمطرح شده واعليحضرت ھم به لزوم  غير

سوال انتخاب ميکند نه ماھيت نميکردند اين چنين سواالت نشان ميدھد که سوال کننده بيشتر فکرمقدمه ای است که برای 
   .سوال



  حقوقدان - اميرفيض -صاحبه با اعليحضرت، اطاق انجمن سخنم     ٢ برگ ١٧/ ٠١/ ٢٠١٢ 

  * يكي ازمشكالت مامرده پرستي است-سوال ديگر -٢

مرده پرستی که خود بحث  باورمذھبی> ومن فکرميکنم پس من ھستمدکارت که گفته < هففلسمصاحبه کننده باصحبت از 
  :فلسفی است به اين سوال رسيده که

ياخودشما می انديشيد ويارضاشاه آ>  چون خودم ھستم پس ھستمن مرحله رسيده ايد بگوئيد <آشما به  ياآجناب پھلوی 
  .ديشدبرای شما می ان

   .به اين فکررسيده باشد که مثال پدرش که مرده برای اوفکرميکندنميکنم که حتی يک ايرانی من تصور  

   .اين يک نوع بيماری وجنون است

   »ھرکدام ازما استقالل فکری خودمان رابايد داشته باشيم« خ اعليحضرت روشن است  ميفرمايند پاس 

  *غرب ستيزي وپهلوي ستيزي -٣

علت اينکه حکومت اسالمی غرب زدگی « ؛مصاحبه کننده بعد از اشاراتی به انقالب مشروطيت اين سوال رامطرح کرد که
  »مترادف پھلوی ستيزی قرارميدھد چيست را

وھيچگاه ھم به يک نتيجه قاطع نميرسد زيرا اين يک مسئله کامال فلسفی است که پای قران وسنت رابه ميان ميکشد 
ن دريک مصاحبه آپذيراشوند  والجرم قراردادن  نراآچيزی نيست که مسلمانان  ،نآدارد و را قران وسنتنياز به ردکردن 

  .سياسی ناوارد است

  * مشگل شاهزاده بودن -۴

عنوان شاھزاده  ، دربارهنم مسيح علينژاد از اعليحضرتمصاحبه کننده موضوعی رامطرح ساخت که شاه سوال خا
طع نظرخودشان راکه بسيارنزديک اعليحضرت ھم صريح وقا بود که ن قائل ميباشندوعنوانی که اعليحضرت برای خودشا

   .مصاحبه کننده بود  ابرازداشتند نظر به

  :ميگويد موقعيت ناپلئون وشخصيت ھای سياسیوبيان ) پس از مقدمه مفصلی مصاحبه کنندهقای حشمت رئيسی (آ

خاصی تعلق ميگيرد  احترامات وامتيازات ،گ ايرانی به عناويندرفرھن، درست است که شما بايک مشکل روبرو ھستيد
که اين يک بازگشت به گذشته است  مخالفان خيلی  وجوددارد> يک  نوع توھم شاھزادهولی درفرھنک مدرن درمفھوم <

   .روی اين موضوع انک ميگذارند احساس خودشما چيست وچگونه دوست داريد که مردم شماراتعريف کنند

از فرزند شاه  توجه خاصی راميپذيرد  ابتدامالحظه به سيرمبارزه ايرانيان برون مرزی دررابطه باعنوان اعليحضرت  
فقيد شروع شد ومراحل وارث پادشاھی وباالخره به شاھزاده رسيد ودراينجا قدری حالت سکون يافت ودرواقع مخالفين 

ای اولين ماعيل نوری عال برـــــقای اسآ ٢٠٠٨سامبرسال سلطنت وسلطنت طلبان بادی اين عنوان راپذيرفتند درد
ايراد به عنوان شاھزاده براه افتاد که تازه ترين  ،نآميز بی دليل دانست وپس ازآباردرمقاله ای عنوان شاھزاده راتفاخر

   .اظھارات مصاحبه کننده استنھا ھمين آ

ورسلطنت شکوھمند شاھان آشد وچون واژه پھلوی ياد ھم قانع نخواھد  رضاپهلوييقين دارم که اين قافله تنھا به عنوان 

ست  لذا فاميل اعليحضرت ھم يک نوع توھم ببارمياورد وگرايشھای به سلطنت رانشان ميدھد پس بھتراست که پھلوی ا

 >ته     زيرب  <ايشان ازنام خانوادگی پھلوی ھم استفاده نکنند وبرای اينکه ھيچ نگرانی برای مخالفين نباشد فاميل 

  رگزيند   مصداق به مرده که روبدھی .......راب
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 گن اين است که ميخواھد درخطاب قراردادن اعليحضرت فرھنآدرسوال مصاحبه کننده نکته ای بسياربااھميت است  و
   .مدرن غربی رامالک قراردھد يعنی ايران رابافرھنگ غيرايرانی نجات دھند

که يک ايرانی اينطور فکرکند الزم است انه گبي غرق درمنش وگاھی به فرھنگ وسنت ايرانی آچقدرتباھی فکروکمبود 
   .وچه بدبختی بزرگتری است که اين چنين اشخاص ھم مسلط بررسانه ھای گروھی ھستند

  * وابستگي مخالفان به بيگانگان -۵

پرستی متھم  يرانيان به استقالل واينکه ھرکس به بيگانهپس ازاشاره به حساسيت ملت ھای کھن مانند ا مصاحبه کننده
مريکا واسرائيل آازدست ميدھد به ادعای جمھوری اسالمی استناد ميکند که مخالفين راوابسته به ااعتبارعمومی ر شود

  ؛اضافه ميکند که درخطاب به اعليحضرت،رد بعدينشانه ميگ

  اينک اتھام بطرف شماھم ھست که شما شخص مستقلی نيستيد.....؟ 

ابستگی مخالفان به بيگانگان بايک استثنای مشھود ومحکم روبروست که اين به و ی= ادعای جمھوری اسالم حاشيه

مخالف حقانيت ومشروعيت سلطنت ھم  ضمنا متوجه مخالفينی است که ،ور، يعنی وابستگی به بيگانگانآ واقعيت تاسف
 »١٣۶١من سال بھ ١٩بيگانه پرستی سنت مخالفين رژيم پادشاھی است درسنگر «ھستند  دالئل اين مھم تحت عنوان 

  منعکس است   ( پايان حاشيه )

، براساس حرف است ويا عمل است براساس چه استابتدا درجبھه دفاع ازخود قرارميگيرند وميفرمايند <اعليحضرت 
نقدر اتھام بزنند تازيرپايشان علف سبز بشود آبگذاريد « ولی بالفاصه جبھه تدافی رارھا  وباقدری تالم ميفرمايند .....>

اگراتھامی ھست برميگردد به ھمه ايرانيان که من بدون اتکای به نيروی خودی کاری  –عاميانه بگويم کورخوانده اند  –
  »نميکنم

 انتظار ورده اند درشان فضيلت ايشان وآوتشبيھی که ، تدبيری که ازسوی صواب باشد منحرف است پاسخ اعليحضرت
  .مردم ايران نيست

کسی که غرق است چه يک < ست وواجد مفھوم اين تشبيه است کهاقراربه اصالت اتھام ازيرا ، تدرشان فضيلت نيس 
  >،  چه صد وجبوجب

به دفاع ورفع اتھام  ، متھم بی اعتنانکه زيرپای مفتری علف سبز کندآزخم خوره ای است که قبل از ،یتاتھام بيگانه پرس
   .تبديل به يک علف خشک مينمايد را

  .گی بابيگانه راقويا محکوم ميکندنطريقه پيوس نھاآزيراکه کھن فرھنگ  ،ن استخارج ازانتظارمردم ايرا

  .اين دوبيتی عمق تاثير اتھام راکامال ھويداميسازد 

  گرکه شھرت شخص راھارون کند    گرکه ثروت شخص راقارون کند

  رمت زتن بيرون کنــد   ُ ـــ  امه حـــــج    راوــيد بآم اتھام ــونکه زخـــــچ

                   بعرض اعليحضرت ميرساند

ِ     پرستی واحتياط  ورو درکارنامه سياسی اعليحضرت موارد تابناکی ازخصلت فرزانه ميھن به حريم ببگانگان ثبت است     ِ د              
  ايد: نجاست که فرمودهآم دمقصو
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، درحاليکه دشمن داخلی بنيه دفاع کشورراچنان تحليل برده است که دشمن خارجی رام نشستآخرچگونه ميتوان آ«
  »ھرروز جسورترميشود

  »يران کمک نخواھم گرفتدستم اگرقطع شود ازخارجی برای نجات ا«

  »پھلوی ھا به مردم متکی ھستند نه بيگانگان«

  »جنگ عراق عليه ايران که ناب ميھن پرستی استداوطلب شرکت در«

  .نھارابه زيرسوال ببرندآ،  اعتبارن مجازنميسازد که اعليحضرت باتوسل به تشبيھاتآموارد باال ونظاير

 لغزشھائی که وارد شده است ازمبارزه ، لغزشھائی دررابطه بالزوم حمايت بيگانگانترديد نيست که دربيانات اعليحضرت
    .شده انداعليحضرت بکرات  ن معتقد، بااحساس وظيفه خواستارتوجه واحتياط سلطنت طلبا

  قابل تفسيراست ولغزش بدون قصد وارده خطای ارادی وعمدی نيست وھمانطور که ويکتورھوگو نوشته است   لغزشھا

   >ن خرابی ھا بسازيمآمانعی ندارد ولی بشرطی که بکوشيم بنای جديدی راروی  ،دردل انسان خرابی ھائی روی مياورد<

متھم اگررفع   .تبديل خواھد ساخت خشک به علف را بی توجه     ِ متھم    ،علف سبز کند قبل ازاينکه زيرپای مفتری ،اتھام
. اعليحضرت دوبارقاطعانه عالقه ووظيفه خودرابه ازاعتبارميتراشدا، گرچه ناروا باشد متھم ر، اتھاماتھام از خود نکند
. البته که بی ه خودشان ورژيم سلطنتی ايران اعالم فرمودند ولی درعمل بی اعتنائی راانتخاب کردنددفاع از اتھامات ب

  .گراستدحملی          َ وردن ھم م  آوتشبيھاتی چنان حملی،          َ اعتنائی م  

  * نكته ها ازبيانات اعليحضرت دراين مصاحبه

. نميتوان افرادی که دراين جبھه نيستند نميتوانم ھمکاری کنم دست ھمکاری ميدھم وباھرکس که درجبھه سکوالراست با
  .يک پايم يک طرف وپای ديگرم درطرف ديگر

  پايان حاشيه)مبارک است!   (دعوت به اتحاد وھمبستگی بااين نسخه جديد الوالده  – حاشيه

*  

   .راسی وسکوالرھستند می بوسممن دست وپای کسانی که درجبھه دمک

*  

  مانميتوانيم  درانتظارسياست جھانی باشيم که ماراھدايت کنند مابايد انھاراوادارکنيم به حمايت ازجنبش ايران 

*  

ازاين جبھه حمايت خواھند  ) راتشکيل بدھيم من قول ميدھم کهيعنی سکوالر = يعنی شورای ملیبايد اين جبھه واحد ( ما
نوقت کشورھا مسابقه آ، . اگرماکاری بکنيم که دنيا ازما حمايت کندھند کردستقبال خوامئن باشيد که ازان اکرد ومط
  .دانم تاکی بايد منتظرباشيمما بايد بديل رايجاد بکنيم نمي ميگذارند

                                             *  
  .درمورد طرح شکايت ازخامنه ای مطالبی فرمودند که تجديد مراتب قبلی بوده است اعليحضرت

  


