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  مصاحبه اعليحضرت حاشيه اي بر
  و

  سي –بي  –بي 
  حقوقدان-اميرفيض

  ن مصاحبه است آاعليحضرت که نقد حاضروارد بر سی مصاحبه ای داشت با –بی  –دوروزپيش بی 

***  

ورد آن کاربدست ميآھرکس عمل وياکاری راکه انجام ميدھد به خاطر حاصل ودستاوردی است که از
   .نرا تکرار نميکندآواگرازکارانجام شده چيزی دريافت نکند ويا توام باضررباشد مسلم است که 

ويا عدم بتواند موفقيت  تا عامل ،برخی ازاموراست که جنبه ھای مادی وقابل شمارش ووزن کشی ندارد
   .نھاآويامقاله ای که مينويسد وامثال  زيابی کند مانند سخنرانیرا ار کارش موفقيت

دراين وضعيت کسانی که به دستاورد سخنرانی ويا مصاحبه ھای خودشان اھميت ميدھند ومقصود ازانجام 
ان ودرپاي حساسيت خاصی دارند ،نھارا دستاوردھای اعتباری ويا عينی وعملی ميدانند نسبت به موضوعآ

   .ن سخنرانی ميشوندآتاثيرات مثبت ويامنفی  خواستار ،ھرمصاحبه ويا مقاله وسخنرانی

يادداشتھای علم نشان ميدھد که شاھنشاه دربيشتر مصاحبه ھا وياسخنرانی ھا وياحتی مقاالتی که خارجيان  
عه مان درجآدانند تاثير ند بودند که بدررابطه بامسائل ايران درجرائد خارجی منتشرميکردند سخت عالقم

   .جھانی چه بوده است

علم سوال ميفرمايند که  نظرت نسبت قای آ دريک مورد که بعنوان شاھد قضيه ارائه ميشود شاھنشاه از
  .بقيه تکراری بود نابجا و درصد بد و ۵علم ميگويد سی درصد خوب بود   ؛به مصاحبه چه است

علم پاسخ ميدھد که مقاله برای ما  ؛تاثيرمقاله ميشونددرمورد يک مقاله خارجی اعليحضرت خواستار 
  .ن بنويسدآبگوئيد که مقاله ای درپاسخ  )راجی( اعليحضرت ميفرمايند به سفير ؛بسياربد بود

ه است کوژستھا ودرک عمومی وکلی  ن صدابه تُ  عادی مصاحبه ھا وسخنرانی ھا بيشتر شنوندگان توجه
   .نان بصورت بد وخوب وعالی نمايان ميشودآند وبه ھمين دليل است که اظھارنظرورآازمصاحبه بدست مي

، کلمات وعبارات خاصه گروھی که ازانجام مصاحبه ھا نظرات خاصی دارند ،درحاليکه برای اھل فن
   .ن ملحوظ نظراستآومفاھيم واثرات حقوقی 

  .)صدای انقالب شماراشنيدم استشنا  (آنمونه بسيار 

 ١+۵، دول است باجمھوری اسالمی دررابطه با مسائل انرژی اتمی ١+۵مذاکرات  –ان شاھد به عنو
 ؛داستفاده کننسبت به جمھوری اسالمی  >عدم پايبندیدرگزارش خود ازکلمه < ،ژانسآخواستاربودند که 
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ساخته نرا ازموارد ارجاع موضوع به شورای امينت آ ژانس ذکرشده وآنامه چراکه اين واژه درموافقت
ن آمتوجه  قصورا مشمول واژه پاينبدی نميدانست واصرارداشت که واژه است ولی البرادعی موضوع ر

   .به نتيجه نرسيد ٢٠٠۴درسال  ١+۵جلسه  ،است  وبه مالحظه ھمين اختالف

 درحاليکه بنظر افراد عادی تفاوتی بين عدم پايبندی وقصور ويا عدم تعھد نيست ولی ديديم که تفاوت
  .يک جلسه بسيارمھم رامتوقف کرد ن چنان مھم است که جريانآدرمفاھيم واژه ھا واثرات 

  وامـــــا بعد 

خواسته اند که مصاحبه ايشان مورد ارزيابی قرارگيرد  ھرگز يا اعليحضرت  حتی بعنوان يک فردعادیآ
است که تقريبا دليل عدم تصور ھم اين  .تصورنميکنم ،نرا مورد ارزيابی قراربدھندآويا حتی خودشان 

واشنگتن = کيھان لندن) درنشريات  عموم  مصاحبه ھا وسخنرانی ھای ايشان (ازجمله درکانون دالور
 حتی يک موردلی اينجانب مورد نقد وفحص قرارگرفته است و و کشور وقدری ھم سنگر زايرانی خارج ا

   .ديده نشده که مورد توجه ورعايت اعليحضرت قرارگرفته باشد

 اين استفسار ن باآن قرارگيرد کليت آ ثارآيک مصاحبه ويا سخنرانی مورد نقد کالمی وقبل ازاينکه 
ن مقصود بدست آيا آ ی انجام گرفته وروبروست که مصاحبه وسخنرانی مزبور برای چه وکدام مقصود

سخنرانی عنوان کند  اين مھم نشان  يا مصاحبه و ازرا  ير واگر انسان نتواند مقصود خودمده است ياخآ
ا يک عمل ) وجود نداشته است ولذمقصود مصاحبهقصد ( ) ومصاحبهاست که رابطه ای بين فعل (ن آ از

   .امرعادی نيست ،باشخصيت ن نسبت به يک شخِص آغيرارادی شناخته ميشود که انجام  ويا توجه 

  مقصود ازمصاحبه بابي بي سي 

 ی بودن رالذا ماھيت سرّ  ،) پخش شدهسی –بی  –بی  اعليحضرت و( نجا که مصاحبه بين دونفرآ از
 واين سوال را بنابراين شنونده مصاحبه حق دارد که خواستار غرض ومقصود ازمصاحبه بشود ،ندارد

   .ستن ازسوی اعليحضرت چه بوده اآمطرح کند که خاصيت مصاحبه مزبور وغرض ومقصود ازانجام 

  ؟ن رسيده اندآيا غرضی راکه منظور داشته اند به آ

 درخواست برخی ازمنتقدين و ياآ ،مسائل تصريح داشته اندشکاربودن آيحضرت مکرر به نجا که اعلآ از
  ؟ن چه بوده استآن مصاحبه وانجام آکه غرض ومقصود ايشان ازقبول  منتظرين را پاسخ خواھند فرمود 

  برداشت ازمصاحبه 

 ن صدا وــتُ  چه از سی  –بی  –بی  صحنه ھای مصاحبه کنندهاشتباه کرده باشم ولی  ست بندهممکن ا
نشان ميداد که مصاحبه جنبه  نھم بوضع کشيده آ دست  خابی وخاصه حرکت دادن شديد ھای انته واژ

معارضه ومحاکمه داشته است واگر مصاحبه حضوری بود تکان دادن دست وميدان داری مصاحبه کننده 
   .نميشد وجريانات ديگری رابھمراه ميداشت دبه ھمان تکان دادن دستھا محدو
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 زيک شاگرد تازه وارد رابه گوشه ای ا ،وبی ادب ن بود که معلمی خشنآنه مصاحبه درست ھمانند صح
ن شاگرد بيچاره را به تحکم کشيده آبرای ارعاب ديگران وتثبيت موقعيت خودش  کالس گذاشته و ديوار

   .ن شاگرد کالس راه دربرگرفته استـمادر وبرادر وخواھر  و پدر است ودائره تحکم حتی 

 ؟) قرارگرفته استبيگانه( طرف سرزنش وپرخاش معلم خودسر ،نين شاگردی باميل واشتياقيا چآ
ماج آحقارت وبی اعتنائی به حيثيت خودش باشد داوطلبانه خود را  در درجه از ھر کسی در .تصورنميکنم

   .دھدنميچنين تجاوز وتعدی قرار

برای  مصاحبه ھا وچنين صحنه ھائیواقعا چه قدرتی وچه جريانی وجود دارد که فراھم کننده چنين 
دارد که  چه حالتی ازضعف وبی حالی وبی توجھی وجود ،درمقابل اين قدرت تصوری ؟استاعليحضرت 

يا دراين حد ايشان تنھاست که حتی يکنفرنيست که تشخيص ماھيت آ .ن ديده نميشودآ امکان رھائی از
  ؟اين صحنه ھای مصاحبه رابدھد

احترام کامل بااعليحضرت مصاحبه  نکه باآ مصاحبه کننده با دريک مصاحبه ایيادم ھست درچند سال قبل 
ميکرد خانمی سخت معترض بود که چرا مصاحبه کننده که درمقابل اعليحضرت نشسته بود پاھايش 

   .راروی پايش انداخته بود

نماد  نداری بادرحال رجزخواندن وميدا ن خانم که ببيند وخون بگريد که مصاحبه کننده ايستاده وآکجاست 

 .يک ملت چه رفتاری ميکند

ادکنند گفتگو وانتق !کسانی که خواسته اند بااعليحضرت درمورد شورای به اصطالح ملی ؛گفته ميشود که
   .کنندن که متقاضيان صحبت ازمديران شورای قبول گفتگو بامتقاضيان اين  بوده شرط اعليحضرت برا

مطرح کنند که پدرشان رادرمقابل ھم ه ھايشان اين شرط را درمصاحب ايشان خوب چه اشکالی دارد که
 ايرانيان که حفظ احترام پدرباالترين عبادت روشنگر ما گايشان قرارندھند وبه رسم وعادت کھن وفرھن

   .ھاست احترام بگذارند

اسباب رسيدن به مقاصد پليد  خر چطور اعليحضرت رضايت ميدھند که ناکسی مظھرملت ايران راملعبه وآ
   .دارميشوده حرحمی وکوتاھی براستی که جريشرافت ايرانی اصيل ازاين بي ،بدھدارخود قر

  .وشروط ديگرشرط مالی  شرط بازبينی  و ،شرط زمانی –البته که مصاحبه شرط دارد شرط موضوعی 

ازه جمصاحبه ھای کسينجر باشرط بازبينی محول است يعنی تا نوارکامل مصاحبه راخودش بازبينی نکند ا
    .دندارپخش 

ن فقط ميدان ووقت دادن به اعليحضرت است که ۀمصاحبه ھای اعليحضرت ھيچ شرطی ندارد  شرط 
رت اين توقع اعليحض سی ديديم که ازسوی مصاحبه کننده –بی –مصاحبه بی  نھم درآ ؛صحبت بفرمايند

    ١ . ورده نشدآ ھم بر

                                                
يستی اسالھا پيش نمونه چنين اعتراضی به آگاھی خانم وفايی در دفتر اعليحضرت رسيد، ايشان با تغير فرمودند، ھرجا موقعيتی برای گفتگو باشد ب - ١

در مورد مقام و شخصيت اعليحضرت ھم ايشان را قانع نمی کردو نتيحه آن بود که پس از رفتن اعليحضرت به آلمان در جلوی تصريح  استفاده کرد.
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  مصاحبه شونده  مِصالحيت گُ

ايجاد حق له وعليه ميکند لذا الزم است که مقام وموقعيت طرفين  سند است وبنوعینظربه اينکه مصاحبه 
    .معلوم باشد مصاحبه مشخص و

، مصاحبه کننده معلوم است که يک دستگاه خبری سياسی وابسته به دولت انگلستان درمصاحبه مورد بحث
مصاحبه شخص است که بمنظورھای مورد نظرش مصاحبه راتشکيل داده است ولی صالحيت وموقعيت 

   .نده درمصاحبه مزبور روشن نيستکن

دردست  یولی دليل .معرفی ميکند !ملی ايرانيسخنگوی شورابا تحقير  را، مصاحبه شونده مصاحبه کننده
يا اين مھم آ نيست که شورائ ملی ايران وجود حقوقی داشته باشد که بتواند سخنگو داشته باشد  و

   .مسلم خيربطور  ؟ازنظربی بی سی که يک دستگاه خبری مجھزاست پوشيده است

نگو سخ ؛کافی برای موقعيت سخنگوئی اعليحضرت بدانيم وجود شورا را اينکه ھمان شايعاتِ برفرض 
 رابدھد انھم درموضوع تکليفش مصاحبه کردن نيست مگراينکه شورايملی به او ماموريت مصاحبه کردن

ه منتقل کننده نامش پيداست منتقل کننده سخن شوراست ن ززيرا سخنگو ھمانطور که ا ومورد مشخص
   .نظريات خودش

امضاکرده اند ضامن  ن بيست ھزارنفر!! که قطعنامه شورا راآنتيجه اين ندانمکاری چنين است که ھمه 
   .ميباشند !اصالت سخنان سخنگوی شورای باصطالح  ملی

ته نمی تواند داشوجود حقوقی ندارد وسخنگوھم سی خوب ميداند که شورا  –بی  –مصاحبه کنند يعنی بی 
سکوت ودلشادی ايشان ميخواھد بارنفرت  به سخنگوئی اعليحضرت و خودش دائر ادعای ولی از باشد

  .اين مصاحبه را با امضا کننده گان قطعنامه شورا محکم وشريک ساخته باشد

  ماهيت سواالت وجواب ها 

 ،زيرا که سواالت .متوجه ساختوپاسخھای اعليحضرت نقد اعتراضی  درکمال تاسف نميتوان به سواالت
خواسته ھای شومی که سوال کننده دنبال ميکرده درزمنه ھای اظھارات وتمايالت سابقه صرفنظر از 
   .ريشه داشته است ،اعليحضرت

   .فصيح ترمطرح شود وبا نتيجه ای ھمراه است بابيانی  اجازه فرمايئد اين مھم که مبتالبه عمومی است 

به اعتبارقرارداشتن  رمايندپاسخھائی که اعليحضرت چه دراين مصاحبه ويامصاحبه ھای سابقه ميف
   .ندکه دار درمسيری است که ناچارند بطور طبيعی درچفت وبست ھمان مسيرگفتار وکردارداشته باشند 

اين حالت نه تنھا برای ايشان بلکه برای ھمه کسانی که درمسيرمشابه مسيراعليحضرت قراردارند وجود 
   .دارد

                                                
عاقل کند کاری که باز د که اعليحضرت در اتاقی ناچار از انتقاد از وضع شدند. چرا به حدی بو از سوی چپ ھا ن و بی احترامیر ورودی توھيد

  ک-ح آرد پشيمانی.
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ن ازقبيل ھمه پرسی وموجوديت رسمی آونتايج  ۵٧ور ھمان است که قائل به حقانيت شورش بمسيرمز
وحقوقی وقانونی جمھوری اسالمی ھستند ولی ميخواھند نحوه عمل جمھوری اسالمی با موازين حقوق 

   .بشر منطبق گردد  واين خواست خودشان راھم درقالب رعايت اصول دمکراسی تحق پذيرميدانند

قرارگرفته اند درمقابل سواالت مطروحه ازجانب  درچنان مسيریايشان که ھمچواعليحضرت وافرادی 
اعليحضرت فرمودند نخواھند داشت  وھمانطور  نچه کهآ سی  جوابی غيراز –بی  –مصاحبه کننده بی 

مھوری به رياست جانی را که با انتخابات قانونی که مصاحبه کننده مدعی شد اينان نميتوانند تالشھای روح
 از زادی برخیآ نميتوانند از ،انند ازنرمشھای خامنه ای استقبال نکنندنميتو ،رسيده است حمايت نکنند

  .وغيره سياسی خشنود نباشند زندانيان

که درجوابھای اعليحضرت جای خودراحفظ کرده است بجای خود و حمايت از  اعترض به حقوق بشر
   .روحانی ھم جای خود وھردو از شرائط يک مبارزه دمکراتيک است

ردن وآ موقعيت روحانی وبه زيرسی درجھت تثبيت  –بی  –ست که می بينيم  مصاحبه بی ادراين راست
   .دمکراسی ھستند برای نھم مخالفينی که مدعی مبارزهآمخالفين اوست  

به اين مناسبت است که برای  ازاعليحضرت  نھا سلطنت طلبانآ از ايرانيان ودرصدر یارات بخشانتظ
عليحضرت درسالھای قبل جمھوری اسالمی نيستند وھمانطورھم که ا جمھوری اسالمی قائل به مشروعيت

 قراردارند  دراين سنگر اعتقادی که  ن سلطنت طلبان ھمآرا غاصب ايران وحقوق ملت ايران ميدانستند 
! رسيده وچه خواھد برايشان اينکه چه کسی باصطالح رئيس جمھوراسالمی است وچگونه به اين مقام

لذا بيانات اعليحضرت که بکل بااين مسيرتاريخی وھويتی وقانونی   ؛جه نيستکرد حائز اھميت وتو
ومرتبا ھرچيزی که ايشان مغايراست برای ما سلطنت طلبان ايجاد وسوسه اعتراض وحيرت ميکند 

ده رھا کر ميفرمايند برخی ازسلطنت طبان وقدری ھم بنده انتقاد واعتراض ميکنيم  درحاليکه ما اصل را
   .ه ايموبه فرع چسبيد

   .بايک مثال اين مھم روشن ترخواھد شد

راه نادرست بازدارد وفرضا به قمارگرفتاروعادت کرده است  زا ار اوندی که بھرحال پدراونتوانسته فرز
ت که فرزندش ازقماربرميگردد اوراسرزنش کند که چرا فالن بازی راکردی وچراباختی قن پدرھروآ اگر

رزند تاثيری ھم درف وخود پدراست نه بفرزند اين سرزنش که فرع براصل يعنی بازی قماراست سرزنش به 
   .ندارد

موقعيت ما سلطنت طلبان درمقابل اعليحضرت بعينه مثال باالست وما اصل که انحراف وانحطاط 
ان شکه اي ،روعاتاعليحضرت ازموقعيت سلطنت وتداوم اجرائی قانون اساسی است ازدست داده ايم وبه ف

  .درمسير انحراف چه ميگويند چسبيده ايم

      .گويا بيت منسوب به سيد شرف الدين وصف حال ماشده است     

  اين قافله تابه حشرلنگ است     سعی کردن وجان کندن ما جفنگ است  
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