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  حقوقدان -اميرفيض

 اضرح با اعليحضرت رضاشاه دوم داشته اند  که تحرير افتخارمصاحبه ای را قائم مقامیسعيد قای آاخيرا 
روی يوتوب آمده  ٢٠١۵دسامبر  ١۵( . به که بنظرتازه است اختصاص مييابدن مصاحآ به مالحظاتی از

  است).

  مريكا آانتقاد سخت از

 بياناتشان ظھور مريکا درآسياست جھانی  درست اعليحضرت از و شکارآبرای اولين باراست که انتقاد 

 .دارد

ه ن درمصاحبآاين بيانات که مفصل  ؛هقای اوباما شخصيتی ضعيف ياد شدآ نخستين بار است کهبرای 
ه به نمنافی است ( !ی ضعيف وبی عرضهمريکاآ کمک وحمايت وھدايت از شنيدنی است باسی سال انتظار

خواست  حتی در مريکا وآمکرربه  و ن التماس ھای مکررآ ) نه بهو نه به اين بی نمکی ،شورن شوری آ
    .مريکا ونه به اظھارات دراين مصاحبهآ بودن از گواھی وطن پرستی وگواھی سکوالر

رای مبارزه ب مريکا برای حمايت ازآتوسل ايشان به  نوزھ ؛عجيب اينکه حتی تا مصاحبه قبلی اعليحضرت
نميتوان امری سرسری  را شت ويکدفعه اين تغييرراحت کننده ای داجات ايران دربياناتشان درخشش نان

 پنجسال مريکا ميتوان گفت درمدت سی وآاھميت اين جبھه گيری تازه ايشان عليه سياست  . درگرفت
 .مريکا تلقی کرد ديده نميشودآاعتراض به سياست يواشکی  نراآگذشته حتی اشاره کوچکی که بتوان 

ند باش مريکا خواستارآ يارانشان از ايران وحتی خودشان وبرای ملت  را معلوم است وقتی ايشان ھمه چيز
با اين  نھاست وآزادگی وامثال آ واجد سياست روشن و مريکا منزه ازسوء نيت وآکه ش اين است معناي

اھی ن گوآجمله اينکه  ورد  ازآيش ميپ را جای سواالت بسيار مريکاآ از استيضاح دراين مصاحبه ،برداشت
ز ن تآ و ،وردآ در قاب اعتبار از نراآمريکا داده باشد چه کسی بايد آ بودن را اگر ميھن پرستی وسکوالر

مريکای ضعيف آ> حال بجای جانب کشورھا نباشد مبارزه بجائی نميرسد تا کمک از< اعليحضرت که
  ؟!ودرمانده کدام کشورقراراست ارباب مالی وحمايتی مبارزه باشد

مريکا آودرا وابسته به اين حد خ تاميھن پرستان دراينکه اعليحضرت  گرانی ھایوناصرارھای مکرر
ضاد ايجاد ت، سبب بيان ميفرمائيدکه حقيقتی راعقيده است  که امروز  زادیآبرای ھمين سلب   ساخته اند

  ١  .ن درشخصيت ايشان ميگرددآ وتاثير

                                                
ب برندارند ميتوان آنرا در اين آدرس گوش کرد. البته به دليل درھم ريختگی و بی رويه بودن اگر پيوند گفتگو را از روی يوتو - ١

  نمی توان گفتگو يا پيوند نوشته ھارا در سايت تازه تغيير يافته ايشان پيدا کرد. تارنمای رسمی اعليحضرت 
https://www.youtube.com/watch?v=B6NR7CaBrM0&feature=youtu.be  ک-ح 
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  دريافت اين تحرير

 سی ازيادريافت اين تحرير براين برداشت است که ازھنگام تشکيل شورای تجزيه طلبان حمايت وکمک س
دريافت  اين اشاره ھم ميتواند مزيد بر و ؛محول کشورفرانسه شده است مريکا ساقط وآگردن  شورا از

 يکامرآ مريکا بايد قدری جورآدوستان < :قای اوباما بموازات تشکيل شورای تجزيه طلبان گفتآگردد که 

شکيل شورای تجزيه اين اشاره اوباما بود که سروصدای ت > وبعد ازسياست ھای جھانی تحمل کنند در را

  .دفرانسه دلشادی نشان دادن اه مبارزه شان درگپاي اعليحضرت ھم به استقرار و طلبان درفرانسه شنيده شد

يکی ازتحريرات  ھمان زمان در در ن کشورآاستناد به گرايش شورای تجزيه طلبان به فرانسه وسياست 
ای که بنمايندگی شور پيرزاده کسانی ھستندرضا نازيال گلستان و(ليال) خانم يد که آبنظرميمطرح شد و

وخالی  اعليحضرت بنام رئيس شورا نظارت تام وتمام دارند سياسی وزارت خارجه فرانسه برتصميمات
خانم گلستان ازتوابع ھمان تصميم  تصرف دبيرخانه ازسوی پيرزاده و افراد سابق و شدن دبيرخانه از

  .زارآمريکا شد دل آزار) آه شود دل مد ببازار کھنآنو که داق (اين به مص بنابر .است

  مريكا آقضاوت نسبت به 

ن حمل برضعف آورده نشدن آمريکای اوباما  چه انتظاری دارند که برآ مشخص نيست که اعليحضرت از
ا مدرعراق نسبت به ايران داشتند که اوبا تعقيب سياست بوش را انتظار ياآ. کوتاھی اوباما شده است و
 ازاوباما درميان باشد که اومنافع کشورخودش  را تاسخيفی است  . انتظار؟ گمان نميکنمنطورعمل نکردآ
نسبت  اوباما درتامين منافع کشورش  ،درخواست ھای ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ترجيح ندھد بر

    .ستن نبوده اآگامھائی رابرداشته است که ھيچ رئيس جمھوری قادربه انجام  به ايران

صالحی  و (جواد ظريف) وزيرخارجه و (حسن روحانی) جمھوری اسالمی ،اوباما توانست رئيس جمھور
شيطان بزرگ به کدخدای محترم وقابل  از و وردآ رئيس سازمان انرژی اتمی ايران را به نوکری خود در

 در را دھنه بزند و کشور توانست اپوزيسيون ايرانی جمھوری اسالمی خارج از او – اعتماد تبديل شود
ميليارد  ١٨٠اوتوانست حدود  -دارد فعاليت ھسته ای باز از ست جمھوری اسالمی رااوتوان -بگيرد اختيار
اوتوانست قدرت سياسی انگلستان را که بصورت اصولگرايان  -دارائی ھای بلوکه شده ايران را ببلعد دالر
ھرم توانست با ا او –ايران حکومت دارند متزلزل کند که پايان اين تزلزل سقوط قابل پيش بينی است  بر

 ھمه مھمتر از حيوان وحشی جمھوری اسالمی بزند و ا قالده ای سخت به دھان ودست وپای تحريم ھ
وردی که درھيچ ويرانه ای آسال وشايد ھم برای قرنھا برگرده ملت ايران سوارشود دست ٢۵توانست 

  .سابقه ندارد

سال  ٢۵يک امضا دندان استفاده نکرد، بجای جنگ با اوباما گره ای راکه ميتوانست بادست بازکند از
سالی که ممکن است اثری ازجمھوری  ٢۵سلطه اقتصادی وسياسی ونظامی خودرابرايران تحميل کرد 

ا يآمريکا کماکان ادامه خواھد داشت آاسالمی ويا ھمين حيوانات حاکم باقی نخواھد ماند ولی نفوذ وتسلط 
سالی است  ٢۵؟ مقصود ھمان ندساله ميتواند ازديد وتفکرميھن پرستان بدوربما ٢۵عوارض اين تسلط 

وتجاوزبه حق مسلم وحاکميت ملی  عين کوچکترين اعتراضی به اين تضآکه شورای تجزيه طلبان ورئيس 
   .ايران نکردند



 حقوقدان -اميرفيض -مالحظات مھم در بيانات اعليحضرت با قانم مقامی                        ۶از  ٣برگ  ٢٠١۵/١٢/١٧شيد (پنجشنبه) اورمزد 

اعليحضرت كه ) رطب خورده منع رطب کی کند( درزبان فارسی ما ضرب المثلی است که ميگويند
د  براي نجات ايران نكرده اند, مقبول شناخته كوچكترين اقدام مثبت ومقرر درتكليف قانوني خو

ند به كم كاري وبي عرضگي متهم كن ديگران تاچه رسد به رئيس جمهوري كشورديگري را نميشود  تا
    ).يك سوزن اول به خودت بزن وبعد جوال دوز به ديگران(

  ماهيت جمهوري اسالمي 

 اسالمی است نه شکل نظامھيت جمھوری اھميت ايشان به ما وتکراری اعليحضرت نشانگربيانات مفصل 
شکل نظام ازمشروطه وجمھوری مھم < کات اتکائی است که درغالب بيانات ايشان مواج استواين ازن

 اين از واژه مشروطه استفاده ميفرمايند و > اعليحضرت بجای کلمه سلطنت ازن مھم استآنيست ماھيت 
    .بری ازسلطنت را حفظ ميکندنام ن دراحتياط جدی ايشا ست که موزشھای داريوش ھمايون اآ

کودتای خزنده شيخ  ؛وردآساده لوح دارد به فعل درمي قای اوبامایآم اعليحضرت را ھمين اين خواست مھ
جريان  مريکا واصالح طلبان وجنبش سبز وشورای تجزيه طلبان درآوقاطع  ححسن که به حمايت صري

به  ونيز سياست تھاجمی جمھوری اسالمیواليت فقيه  وقوع ھست  ماھيت جمھوری اسالمی را از
 ،جمھوری اسالمی با ماھيت دمکراتيکی نسبی کرد وبا اصالح  قانون اساسی، پاک خواھد کشورھای ديگر

 و ؛ايران تامين خواھد نمود مريکا درآ دامان سياست ونفود فراگير مدارجی ازخواست اعليحضرت را در
 مريکاآت اين خواست ھم درطبق اخالص يعنی تائيد زاد اسآچون خواست شورای تجزيه طلبان انتخابات 

نھايت سربلندی تابلوی انتخابات  در شد تا شورا تقديم شورا خواھد زادی انتخابات آبه  اتحاديه اروپا و
تجزيه ايران ھم چنانکه ناظريم بموازات  و ،ورده را جشن بگيردآرا پائين بکشد وپيروزی بدست  زاد خودآ

   .وتحقق خواست شورای تجزيه طلبان به پيش ميرودحال رشد مريکائی شيخ حسن درآکودتای 

کنی زغوره <گرصبر :اعليحضرت سی وپنجسال صبرکرده اند يکی دوسال ديگرھم صبربفرمائيد که گفته اند

جمھوری اسالمی والئی يک  از ن کشور،آ ايرانی  عملجات مريکا وآسازند> شيخ حسن به کمک  احلو

تز اعليحضرت به اينکه بين جمھوری  ليحضرت خواھد ساخت  وجمھوری با ماھيت مورد قبول نسبی اع

 .خواھد يافتصوررت اجرائی ن مطرح است آوسلطنت تفاوتی ندارد وماھيت 

  محكوم كردن مذاكرات 

 را کال بيفايده وبی تاثير )ايران(جمھوری اسالمی  مريکا وآژانس اتمی ومذاکره آاعليحضرت تصميم حکام 
   .ی ميدانندلژی اسالميوايد وضع اقتصادی مردم وسياست صدور در

ن اجازه مذاکره آ رابطه بابرجام وقبل از درا دانست زيرازايشان  اين مورد راھم ميتوان نبوغ فکری جديدی
جمھوری اسالمی موافقم زيرا  مريکا وآمريکا داده بودند وفرمودند با مذاکره آبا جمھوری اسالمی را به 

رمورد برجام ھم بفرمايش خودشان استقبال و د ؛بيشتری برای مردم ايران خواھد شد رفاه ،زادی ھاآسببب 
اعالم فرمودند که بعدا  شرط خودداری ازپرداخت دارائی ھای مصادره شده به ايران برجام را تنھا با از
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نظارت برپولھای بلوکه  ھم خواستند که عالوه بر ۵+١رھبران کشورھای  ن ازآمد آدرمصاحبه ديگری پی 
  .بزنندشده ايران به رعايت حقوق بشرھم چشمکی 

مطالب عنوان شده دراين  وبرجام ن اجازه دادن واظھارنظروشرط گذاشتن برمذاکرات آ فکر ميکنم بعد از
  .ن متاسف ميگردندآ اھد شد که شخصيت ھا ھمواره ازطرح مصاحبه موجد حرفھائی خو

  تشبيه به حيوانات 

 البته مقصودشان از ،سران جمھوری اسالمی را به درستی به حيوانات تشبيه فرمودنداينبار اعليحضرت 
بيانشان گواه اين تميزاست ولی به اين موضوع  وحشی است زيرا تکيه گاه دھنده و زارآت حيوانا ،حيوانات

 سال  چه کرده ٣۶دراين  انشوطن وخانه  ی بيرون کردن اين حيوانات وحشتی ازاساسی که ايشان برا
  .توضيحی ندادنداند 

 ی با اين حيوانات نداشته باشيد تامن بگويم چه کنيد  وکه بارھا فرمودند کار وجود دارد یاسنادگرچه 
ای اردن بر کشور ن حيوانات خواستند که با عزت واحترام به ويالھائی که ايشان درآ يکباراز خودشان ھم 

بنام شورای تجزيه طلبان نامه ای به رئيس  يکبارھم و ،ن حيوانات فراھم خواھند کرد تشريف بياورندآ
ونه چگنميدانم  ترک کند  که قدرت را ،نوشتند جمھوری اسالمی رھبريت هللا آھمان حيوانات با دادن عنوان 

انات حيونمی شود نميداند که با نامه  ،رئيس شورای تجزيه طلبان که انسانی عاقل وبالغ وسياسی است
ته شناخ رھبر و يت هللاآرئيس حيوانات وقتی  ،ترک نميکنند بيرون راند و ھرگز وحشی مرزعه ايران را

 گفت نامه قای قائم مقامی متوجه موضوع شد وآاتفاقا  ،ن حيوان صورت گرفته استآ بيعت با امر ،شد
   .مزبوربرای جمھوری اسالمی ايجاد مشروعيت ميکند

  برگرديم به دوران افتخار

   .يد استآن وجھان  بحساب ميازمواھب اين مصاحبه اشاره ای به بيانات شاھنشاه ودورانی که افتخارايرا

فلسفی مھم ھمراه قائمه ھای تاريخی است ولی اين سخن درمقابل تاکيدات مکرر           ِ با با بار  يسخن ز
اعالم  ابربن کاری ندارند وازگذشته انديشان بنام مرده پرستان ياد کردند وبا گذشته  يشانااعليحضرت که 

 >اده اين بود که ازگذشته انديشان بريده استيکی ازافتخارات وتصميمات مھم شاھزداريوش ھمايون <

   .به دل اين سرباز که سی سال است انتظارچنين بيانی را ازاعليحضرت دارم متاسفانه ننشت

  رهبري 
اعليحضرت با اشاره به مشکالت جھان خاصه سوريه وروسيه وايران وجود يک رھبری قوی را چاره 

روزولت وچرچيل درجنگ جھانی دوم يک مقايسه ضمنی با وردن نقش آميدانند ودراين مورد با مثال  ساز
   .است رھبری قویباراک اوباما کردند  ونتيجه گرفتند که تحوالت مستلزم 

وده ب مبارزه اسناد مبارزه نشان ميدھد که بزرگترين ووقت گيرترين موضوعات حاد مبارزه مسئله رھبری
ات نرا بکرآداخل ايران بوده اند فرياد رھبری ولزوم است که يک طرف که ايرانيان خارج وحتی دانشجويان 
خص اعليحضرت بودند که رھبری را ديگرشطرف به گوش اعليحضرت ومردم جھان رسانده اند ويک 



 حقوقدان -اميرفيض -مالحظات مھم در بيانات اعليحضرت با قانم مقامی                        ۶از  ۵برگ  ٢٠١۵/١٢/١٧شيد (پنجشنبه) اورمزد 

تافرھنگ رھبری اصالح نشود کاری نميتوان < ميدانستند وشعار کور اقتدار و جامعه ايران يک فکردر

ين سنگر دفاعی ھم فرمان ميدادند که کسی کاری نکند يشان بود وعجيب اينکه درھمسنگردفاعی ا >کرد

   .ن کم ترباشدآتامن بگويم که چگونه وچکاربکنند که ھزينه 

خسارتي كه اعليحضرت بعلت ناديده گرفتن فرهنگ وسنت ومنش ايراني دررهبري ومخالفت با 
قاي به بصراحت قانون اساسي درتكليف رهبري به شاه به مبارزه وارد ساختند بزرگترين خدمت 

  ت حاكم وغاصب كشورماست اجمهوري اسالمي وادامه درندگي همان حيوان

 مھوری اسالمی سم است وبايد ازخيلی عجيب است رھبری برای جھان الزم است ولی برای مبارزه با ج

ن بگم ھرچه اصرارکنيد نه رھبری ميکنم ونه کسی را توھب اين رانھم تا اين حد که <آ ،ھيز کردرن پآ

  >ی انتخاب ميکنمبرای رھبر

  معامله با رژيم

 در خرعمرم اگرآ اواخربيانات اعليحضرت درعين اينکه احساس خستگی ميفرمودند اظھار داشتند تا در
   .تبعيد باشم کوچکترين معامله ای با اين رژيم نخواھم کرد

ھوری اعليحضرت با جم ؛اين مصاحبه است مده ازآ بر وخستگی بيان اعليحضرت ناشی ازاحساسات
وردھای آدست و ۵٧بارھا مسئله بيعت اعليحضرت با شورش  بارھا و ؛ان نيستتی بيعت فرموده ايد ياداسالم

ن مورد بحث ونقد قرارگرفته است واصوال آرھبری  ن وآجمله جمھوری اسالمی وقانون اساسی  ن ازآ
   .ن استآوردھای آمبارزه ما ايرانيان ھمين بيعت اعليحضرت با شورش ودست ھای يکی ازبدبختی

ه نام زاد وآولی ھمين درخواست انتخابات  ؛اگرمقصود اعليحضرت ازمعامله خريد وفروش است که نميدانم
   .نويسی خطاب به رئيس حيوانات معامله سياسی است

  مريكا آنقش كليدي 

ت > باورنميکنم که برداشئی ھا يک نقش کليدی قائل ھستندمريکاآايرانيان برای به تصوراعليحضرت <

 رکشو درست ومستند اين است که بخشی ازايرانيان خارج از ريکا چنين باشد بلکه باورمآايرانيان از
نھا شخص آقائی بی حد وحصر قائلند ودرصدرھمه آ ايران نقش کليدی و مريکا درآھستند که برای 
حضرت . اعليواين يک بدبختی است که انسان برای بيگانه نقش کليدی قائل باشد دارند اعليحضرت قرار

ش ت جنبيحما مريکا ازآورند که آسبزرا دليل مي شمريکا جنبآناتشان درمورد نقش کليدی ه بيادنبال در
ابل مق دادن در قرار گاه ھستند وموضع خودشان را درسپرآيا به اثرات اين اشاره آ ؛سبز عقب نشينی کرد

   .ارزيابی ميفرمايندمريکا آحمايت  مورد         ِ جنبش سبز  

  



 حقوقدان -اميرفيض -مالحظات مھم در بيانات اعليحضرت با قانم مقامی                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١٢/١٧شيد (پنجشنبه) اورمزد 

  ب آ خشكسالي وكمبود 

 بی وخشکسالی خواھد شد وآينده گرفتارکم آسال  ٣٠اشتند به اينکه ايران ظرف اعليحضرت اشاره ای د
   .ب مخمصه کشورھا ست نه نفتآ

زمائی برحق آسال حق راستی  ٢۵مطالعات اعليحضرت مبارکشان باد ولی بجاست که نيم نگاھی ھم به 
ست يقی واحتمالی امريکا داشته باشند که اگرکم ابی وخشکسالی يک امرتحقآحاکميت ايران توسط کشور

    .سال يک موضوع قراردادی است ٢۵ولی حاکميت امريکا برکشورما ظرف 

  حاشيه 

   :اتمی اين نتيجه را ارائه داد ژانس بين المللیآقای قائم مقامی با تشريح بيانيه حکام آ

فعاليت ھای اتمی داشته  ٢٠٠٩تا سال  ٢٠٠٣جمھوری اسالمی ازسال  ،ژانسآنجا که بنا برگزارش آ از
لذا معلوم ومحرزاست که فتوای خامنه ای واظھارات به اينکه جمھوری اسالمی پيگير برنامه ھسته ای 

   .دروغ بوده است ؛امی نيستظن

  پاسخ ايشان اين است 

روغ گفتن واجب است شراب ھم الزم ، د، فساد واجب استبرای حفظ اسالم وبرای حفظ نفوس مسلمين
   .يت هللا روح هللا خمينیآاست   = 

  )١٠١صفحه  ١۵صحيفه امام جلد (                                                                              

سابقه خدمت درنظام پادشاھی ايران را داشته است ولی به اعتبارزمان با داشتن سرمايه  قائم مقامیقای آ
   .اعتباری ازدوران سلطنتی ايران بنابراظھارخودشان يک جمھوريخواه ھستند

درمصاحبه چندين بارايشان ازواژه قربان درمکالمه با اعليحضرت استفاده کردند  قربان به معنای تصدق 
    .. يک جمھوريخواه محال وممتنع استو قربانی شدن است

 


