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  گفتگوی  خودنویس بااعلیحضرت
  بخش دو

  حقوقدان - اميرفيض

  

  لترناتيوآ -٣

<مسائل سياسی واجتماعی، ھمانند ابراست. ھيچگاه بدون سايه نيست . فقط بايد 
  درجايگاھی ايستاد تاسايه راديد>

  ھمواره ازسايه است که ميتوان سايه اندازراشناخت 

لترتاتيو است که چنين آت به ــاعليحضرت نسب توجه وبياناتخودنويس،  گویـــيکی ازموضوعات مطروحه درگفت
   :فرموده اند

پيچ پيچ کردن پشت درھای بسته نيست. بايد به شکل شفافی بااين مسئله برخوردکنيم امروزدرعصری   لترناتيوسازی،آ«
 ای بسته نيست، قضيه اززندگی ميکنيم که ھمه ھم ميھنان بايد درجريان تمام اقدامات باشند قضيه پچ پچ کردن پشت درھ

  »قبل يک طوماربستن وبه جامعه تحميل کردن نيست

**  

کسانيکه شاھد وناظرجريان مبارزه درخارج ازکشورھستند ازاين احساس ودرک غافل نيستند که سالھاست موضوع 
اره وبيشترسخنھا ومصاحبه ھا دربلترناتيودرمحافل سياسی خارج ازکشور درمحاق بی توجھی قرارداشته است آ

 که اين روزھا بعد از روبرو ھستند  اين حقيقت وھمان شھود ونظار باھمبستگی واتحاد واپوزيسيون وامثاله بوده است 
اجازه فرمائيد  ،لترناتيو سازی> کاالی داغ مبارزه شده استآنھم تحت عنوان <آلترناتيو آسالھا سکوت يکباره موضع 

   .رباشد قدری ازسابقه کمک بگيريمبرای اينکه اين تحريرازمدارج اصولی برخوردا

بود که عين  ١٣۶٢مد درمصاحبه باپاری ماچ دراسفند ماه سال آلترناتيو دربيان اعليحضرت آاولين باری که واژه 
   :بيانشان چنين است

. اھھای فرھنگی، تاريخی ومذھبیمعمول خود قطع شده ا ست. تکيه گ چندسال است که ارتباط ملت باتکيه گاه ھای«
لترناتيو مثبت ومطلوب پس از نابودی رژيم آرابه عنوان تنھا نھاد و راين بيش ازھرزمان ديگرسلطنت مشروطهبناب

  »کشورميداند

 لترناتيو راآ کم جای لترناتيو مثبت ومطلوب <رژيم سلطنتی ايران> گذشت وکمآسالھا ازبيانات اعليحضرت نسبت به 
   .ناکامی روبروست سال با ٢٩ که متاسفانهنھا گرفت آواتحاد وامثال   ھمبستگی

قای کلينتون دريک رستوران خبردادند واعليحضرت مسدله آخبرگزاريھا ازمالقات اتفاقی! اعليحضرت و  ١٣٧۵درسال 
  .باطالع مطبوعات رساندندزير  مريکا بقرارآمالقات رابارئيس جمھوری 

يم گفتند که ددقيقه ای که باھم صحبت کرمريکا مفصل صحبت کنم ولی درھمان چند آمن فرصت نکردم بارئيس جمھور«
رويه کارمان راعوض کرده ايم. دوسال راھی راکه انتخاب کرديم بجائی نرسيديم حاالداريم راه ديگری رابررسی  ما

   :. اعليحضرت اضافه فرمودند»ميکنيم
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رد ھمچنان که تابحال ھم ايران برای خودشان تعيين خواھند ک با هلترناتيوی دررابطآاين دليل اين نيست که الزاما «
 لترناتيوی راآفکرنميکنم که چنين کرده باشند البته ماھم نبايد اجازه بدھيم که ديگران برای ماتعيين تکليف کنند وبروند 

بااين تفاوت که اگرتاديروز درزمينه حفظ . لترناتيو ميگردندآبرای خودشان انتخاب کنند ولی مستاصل ھستند ودنبال يک 
، درحاليکه نظام بودند عوامل متعادل دررژيم درمقابل راديکالھای وری اسالمی تالش درپيداکردن باصطالح،معامله باجمھ
امروز  ،گذاشتند روی فعاليت ھای اپوزيسيون وکارشکنی ميکردند درپيشرفت کاراپوزيسيون حتی کارخودمنسرپوش مي

 لترناتيوی متبلورآچنانچه درمقابل اين نظام يک که  مادگی راعمال پيدا کرده اندآاين  شرائط عوض شده است وامروز
   .بشود، ازاين موقعيت استفاده کنند

تاديروزخيلی کارھا بود که ميخواستيم بکنيم اما نميشد انجام داد، کجابود گوش شنوا ولی حاال ھست بشرطی که بتوانيم 
  »لترناتيوی وگرنه مجاھدين ھستندآلترناتيو، اما نه ھرآسھم خودرااداکنيم و

  ن تخصيص داده شده است)آونقدی که به ١٣٧۵ارديبھشت  ١۵( گرفته شده ازسنگر                                       

رفت تا سال ر لترناتيوازگفتگوھای مبارزاتی بکناآديگرمسئله ، لترناتيوفرمودندآن مالقات وبياناتی که درباره آبعد از
   .شد درميدان مبارزه سبز گرديدکباره مانند يک گياه سريع الريگذشته که 

  لترناتیو وسایه وسایه اندازآ

 سمان مبارزه يکباره ظاھرشده است وآلترناتيو به پاره ابری تشبيه شود که درآاجازه فرمائيد باتفاق، دراين تحريرمسئله 
 برای اينکه سايه انداز راذلت و يا ،نعمت است پيداشده چيست، نرابه بينيم وبدانيم که ابرآما بايد برای اينکه ھم سايه 
   .بيگانه بايد درنکات اين تحريردقيق شويم بشناسيم که ايرانی است ويا

 لترناتيو ظھوری تازه وباشتاب يافته است دراين جھت به شھود وآمسئله  ،نخست اثبات اين موضوع ضروی است که
   :قرائن زيراستناد ميشود

  درتلويزيون پارس گفت:قای ميبدی آعال دربرنامه  اسماعيل نوری آقای -١

لترناتيو گذاشته ام، درک من اين است که ھنگام ايجاد آسه سال اخيرتمام فعاليت ھای خودم راروی «
لترناتيو بايد درخارج ازايران تشکيل شود. مسئله ايران بدون آ اپوزيسيون استقالل طلب ازراه رسيده است.

  »ندارد لترناتيو ھم نيازی به رھبریآو لترناتيو مکن نيست آ

 زابه ايشان وزيده  ومفھوم  ملی دمکراسی (امريکا) است که بتازگی ازبنيادنسيمی  ھمان عال قای نوریآ= درک  حاشیه

  ( پايان حاشيه) .راه رسيده ھم جزاين نيست که دستورصادر شده است

وچنان مينمايد که  لترناتيو سازی اظھارنظرميکندآاره تلويزيون پارس چندين ھفته است که بادعوت افرادی درب -٢
لترناتيو آ مگر ،نھم ساختن؟ اقال حد نادانی رابه نمايش نگذاريد، آلترناتيو استآمھمترين موضوع روز ساختن 

  فتابه حلبی است که بايد ساخته شود؟آ

   لترناتیوآحاشیه درباره 

  .ل خود ميباشدلترناتيو، يک حرکت وھويت سياسی ريشه ای است که درماھيت مخالف باکل وجزء قدرت مقابآ

ژيم سلطنتی  بنياد حقوقی ھردو رژيم ازبن متضاد ومخالفند وبرقراری  که،چرا ،لترناتيو رژيم جمھوری وبرعکس استآِ            ر 
   .ن دو مستلزم ازبين رفتن ديگری استآھريک از 

  دو منصب است که بايکدگرنيايد راست       نظام سلطنت است ونظام جمھوری
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) درنامه ای جمھوريخواهنھا بنام مھرداد درويش پور(آدربين اسامی دعوت شدگان گروھی قبول دعوت نکردند يکی از
چلپی سازی توسط قدرت ھای خارجی وازجريانی که  وحضور دراستکھلم اين بوده که بديلاعالم کرد که علت عدم قبول 

   خودنويس) –اخبارايران حمايت نميکنم  ( سازی است

. چقدرکسانی بايد کوردل وچشم باشند که چلپی سازی راجايگزين  لترناتيو سازیآ، تشبيه درستی است برای ی سازیچلپ
   .لترناتيو کھن وپرافتخارايران ساخته اندآ

  قضیه پچ وپچ 

 از نکه دربسته بوده به پچ وپچ تعبيرواظھارنارضايتی فرموده اند آاعليحضرت مذاکرات جلسه استکھلم رابه مناسبت 
نشست استکھلم  کلی مسائل اجتماعی وسياسی پشت درھای بسته حرف برداراست ولی اطالق پچ وپچ به جريان نظر

   .اعليحضرت قابل تامل است ازجانب

ازمشاوران وبرنامه ريزان ارشد  ھی است کهآ قای شھريارآ، اسم اولين نام ،جلسهدرليست اسامی شرکت کنندگان 
 . بادرابطه بااعليحضرت استعالمت موقعيت ايشان  ،ھی دراول رديفآرنام ذک ديده می شد. اعليحضرت شناخته شده اند

ن به اطالع مدعوين ضمن آتوجه به اينکه ھرجلسه ای دارای دستورجلسه است ودستورجلسه وشرائط شرکت ومقررات 
   ١. خيلی احتياط الزم است موضوع  راشامل پچ وپچ دانستدعوتنامه ميرسد 

کھم يک امربيسابقه نيست اين عمل درمورد الترناتيو سازی برای سوريه وليبی ھم وانگھی سری بودن کنفرانس است
  قبال درپشت درھای بسته وتعھد به اينکه سری بماند انجام گرديه بو د( اذرمجيدی )

 ،نجا که مصلحت راپادشاھان شناسندآگرچه گفته اند <> باشدمصلحت کاریمصداق < ،اعليحضرت ممکن استاعتراض  
  >ان راھيچ حرفی باقی نماندبندگ

  ؟> چیستلترناتیو سازیآچلپی سازی <زهدف ا

مريکا وتحميل اقتدارسياسی واقتدارنظامی خود به کشورھای جھان که شاھد وناظريم بطورحتم آسباسيت سلطه طلبانه 
بسختی  راکامريآدرموقعيتی قرارداده که دراولين فرصت کشورھای مقاوم درمقابل خواست ھا ومطامع  را مريکاآ

   .روبرونشودکشورھا مريکا درراستای سياست خود بامشکل مقاومت آگوشمالی دھد تا 

کامال وابسته وپيوسته درحرکت است نخست کنترل انرژی جھان دوم تسلط               ِ مريکا دردوجھت  آ اين سياست جھانی
   .برحکومت کشورھا

جمھوری اسالمی راکه خود به مناسبت مسائل  مريکا دراولين فرصت برای ثبات سياست جھانی خود مقاومت وسرکشیآ
   .سياسی وپشتگرمی ھائی دراين جريان افتاده است بطورحتم خواھد شکست

لترناتيو سازی آجامعه جھانی خوانده ميشوند برای درھم شکستن جمھوری اسالمی نياز به مريکا وکشورھای ھمراه که آ
   .، مثل سوريه وليبیلترناتيوی مانند احمد چلپیآبلکه يک  دی موجوحقوقی وتاريخلترناتيو حقيقی وآدارند يعنی نه 

 ھمان است که اکنون درخارج از فازسياسی ،سياسی وفازاجرائیزست فالترناتيو احمد چلپی دارای دوقسمت اآ
ن ھمان است که افراد عراقی دنبال رو احمد آوفاز اجرائی  درجريان ساختن است مريکاآکشوربوسيله عوامل ومزدوران 

مجاھدين خلق مريکائيھا آبوسيله لترناتيو درجريان ساخت آمريکا وارد عراق شدند که اين نيرو درآلپی جلو دارقشون چ
   .ھستند
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 حقوقدان - اميرفيض -بخش دو -گفتگوی  خودنويس بااعليحضرت     ۶برگ  ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

دولت تبعيدی ايران به قای شمسون ازجھانيان خواست که <آ ٧نجلس کانال آمفسرسياسی تلويزيون لوس  – نمونه اول

  )١٣٨۴مشروح درسنگراول تيرماه (     >رھبری رضاشاه دوم رابرسميت بشناسند

قای ھرشن آنجلس آدرلوس  ١٩٨٣اردھم فوريه سی روز دوشنبه چھ–بی  –گزارش شبکه تلويزيونی  ای  – نمونه دوم

مشروح گزارش مزبور مريکا دراقدام عليه شاھنشاه ايران بيان ميکند (آسياسی پس از شرح مفصلی که ازگمراھی  مفسر
مريکائيھا درمقابل آسوال ميکند که ما )درج است ١٩٨۴تيرماه  که بسيارخواندنی وازاسناد مھم مبارزه است درسنگراول

  :؟ بالفاصله ميگويداين خبط واشتباه بزرگ چه ميتوانيم بکنيم

يت هللا خمينی رابلکه برسميت شناختن دولت درتبعيد شاه آ. البته شناخت ديپلماسی نه رژيم يران رابرسميت بشناسيما<
شفته آسيم بقدری اين کارصحيح واخالقی است واين شھامت بقدری ازنظرسياسی دردنيای نرابرسميت بشناآ. يرانجوان ا

  سال بعد درموقع بھتری قرارميدھد...........> ۴٠امروز مھم است که دولت مارادر

  باافسوس  این تحریربه پایان میرسد

 لترناتيوحقيقی وآتبديل نه ای درديديم که چه مغتنم موقعيت ھا بود وچه زمينه ھای حمايت شخصيت ھای سياسی ورسا
سال اين بی اعتنائی  ادامه  ٣١ .به کانون اجرائی وقدرت سياسی وحقوقی دولت موقت اصيل وقانونی جمھوری اسالمی 

استفاده ازحقوق صفحه ای درتقاعد اعليحضرت به  ١٢سنگر بارزه شاھد وسند است که حداقل ده ھااسناد م ،يافت
   .ھا ھم حضورشان ارسال گرديدنآسلطنت بتحريررفت وتمامی 

بارگذاشته شده ميخواھد دولت مريکا آبوسيله لترناتيو چلپی که برای ايرانيان آ ديگ درکمال تاسف اکنون ناظريم که
  ٢  .موقت ھم تشکيل بدھد

  د روبه لنگ اينجاشکارشيران برفتند زين کارزار      کنچو 

  

   

  

  

  

 

                                               
زيون انديشه در پاسخ مجری برنامه که به به وقت شرق آمريکاآقای آرام حسامی در برنامه تلوي ١٠:٣٠در ساعت  ٢٠١٢مارچ  ٢٨ ديشب - ٢
دولت موقت که نه من از اين جمله که آلوده به مواد راديو اکتيو شده خوشم نمی آيد، يک آلترناتيو «د می گويد ند با تناشاره می ک» دولت موقت«

يست اين آلترناتيم مورد قبول چه کسانی بايستی باشد. زيرا در پاسخ آزادی جلسات با تاکيد گفت خير فقط کسانی که دعوت می معلوم ن» مورد قبول
 اين آلترناتيو چگونه تعيين می شود که مردم از آن بی خبرند و جز آلترناتيو موجود و زنده سه ھزار ساله است کهد. پس شوند شرکت ميکنن
 ک- اعتراض دارند. ح» ت در ھای بستهپچ پچ پش«اعليحضرت ھم به 


