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  مالحظاتي ازمصاحبه اعليحضرت درتلويزيون
  شھرام ھمايون آقای

  حقوقدان - اميرفيض

مد اعليحضرت مقتضی آن مصاحبه بوجود آوی که نسبت به بيانات اعليحضرت دروجّ  الينآنپس ازمصاحبه فوکوس 
که اين مقصود درمصاحبه  ،کمک کنند ل ازمصاحبه نامساعد حاصدانستند که باترتيب دادن مصاحبه ای به تعديل جو 

اصل نوار تلويزيونی شھرام ھمايون تامين گرديد وماحصل نظرشان اين بود که از مجرای حقوقی وانتخاب وکيل خواستار
رخواست ، نه دنجاکه بيانيه دبيرخانه گواھی ميدھدآ تا زيرا ،اقدام عجيب وکم سابقه ای استمصاحبه شده اند که بنظر

   .ھم بوده وماخبرنداريم شايد ،رجوع به وکيل ودادگاه باشد نياز  مده کهآاصل نوارمصاحبه شده ونه  استنکافی بعمل 

 ،پس ازارائه اصل نوارمصاحبه  البته ،يلی به گزارش جريان داشته باشداگردبيرخانه تما بھرحال بايد منتظرجريان بود،
  ١  .اين تحرير خواھد بود يک نقد تطبيقی بدھکاری درصورت اقتضا

نشد وسواالت متعددی ازطرف ارباب  آنالينو حاصله ازمصاحبه فوکوس مصاحبه بااعليحضرت محدود به ھمان جّ 
مطبوعات ورسانه ھای لوس انجلس ونيزايرانيان مقيم ايران مطرح شد که اعليحضرت درکمال تسلط وفروتنی که خاص 

   .ان رادادندشنای خودشآايشان است پاسخھای معمول و

سنده تاريخ نوي( عبارتی ازشادروان محمود محمود مرابه ياد يکباره ،توجه ودقت درکليه سواالت وپاسخ ھای اعليحضرت
به اصل  ،وصف الحال سواالت وپاسخ ھای مصاحبه باشدکه ميتواند  کشيد )ھشت جلدی روابط سياسی انگليس وايران

  .ئه دھمراباھمان عبارت که ھست ارانآ رجوع کردم تا

  :عبارت مزبور چنين است

 ازنراھم آنھا معايب ومضارراخوب تميزميدھند ورفع آ. عيب ايرانی ھا ھمان تحمل وبردباری وحوصله بی پايان است<  
 از به خود نميدھند وميگذارند تا مدتی خود را نراآزحمت رفع  ولی ،ن ميدانندآته قلب طالبند ونجات خودراھم دررفع 

  >افتادند کمک به برخاستن خود ميکنند ودرموقع کمک خواھی ھم بازخودشان حرکتی نميکنند . ھمينکهوردآ پادر

فرمايشات اعليحضرت درپاسخ به پرسشھا دقيقا درسخن محمود محمود قابل قالب گيری است  که البته بارعايت اين 
   :عادت ملی وفرھنگی ماايرانيان که

  راکندچرخ خضرا خاک راخض     خوی شاھان دررعيت جا کند   

اگرکسی درجريان مبارزات سی وسه ساله اعليحضرت وايرانيان نباشد باشنيدن مصاحبه باال خيال ميکند که چندماھی 
  بيشترازمبارزه نميگذرد

   .زين معما پرده برداريد كه ما وامانده ايم

  واما بعد 

، نآواالحضرت شاھدخت نوراست که چون اھميت نھم وليعھدی آمصاحبه واجد يک خبربسيارمھم ومور انتظاربود که 
   .تحريری درخور بضاعت تقديم گرديد ٢٠١٢/٠٧/١٣تحريراختصاصی راطلب ميکرد بتاريخ 

                                               
وم نيست چرا بايستی از راه وکيل و طی مراحل قانونی که به پيچيدگی کمک ميکند نه گشايش، وارد عمل شد، معمول ميديا است در معل - ١

اين برش از زمان اوپوزيسيون در نمی رود گمان واست نمونه ای از نوار يا يادداشت ھا در اختيار گفتگو دھنده قرار می گيرد. صورت درخ
  ک- ... حداشته باشدايران، و در راس آن اعليحضرت نيازی به درگيری حقوقی با روزنامه نگاران و ميديا 
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ھم ازبستن راه نجات ايران ازسوی  طلب انتظاردارد که ايرانيان سلطنتيا تاريخ وھويت وبقای ايران وشرافت ايرانی آ
    .ھات وھيھات برچنين انتظاریوھيابدا  ،؟  ابدال کنندمظھراستقالل ووحدت ايرانيان استقبا

  اطاعت درروابط بردگي 

چنين روابطی  ،تحميل وانتظارناخوشايندی است تاکيد اعليحضرت به اينکه طرفداران ايشان بايد فرمايشات راقبول کنند
   .وجود نداشت ،بردگی بين برده وصاحبنھم اگرقرارداد آ ،تنھا دردوران بردگی وجودداشته است

تبعيت کنند  ،گذشته که بگذريم تنھا درجوامع تشيع ھست که اھل تشيع بايد ازدستورات يک مرجع تقليدن دوران آاز
   .واين مورد ناشگون وذليل  باخواست اعليحضرت شباھت تامه دارد )معه کنونی ايراناج(

   .) راطالب باشندومراد مريدادامه روابط مقلِد ومقلَد (يابنده تصورنميکنم که اعليحضرت بازگشت به دوران بردگی و

 ،نآسخنھای ارزنده ای داشتند  که ماحصل وفشرده  ،نآاعليحضرت درفرمايشات سابقشان به رعايت قانون وفراگيری 
تقسيم بندی ايرانيان به  ،ن بيانات وّسجيه خاص اعليحضرتآبنابراين باتوجه به  ،اطاعت ھمگان بالاستثناء ازقانون بود

ن نظرات وفرمايشات آنيز تاکيد براطاعت ازدستورات ونظراتشان توسط طرفدارانشان که سلطنت طلبان وطرفداران و
   .تضاد و ناباوری راسبب ميگردد، بحث کامال خالف قانون اساسی وفارغ ازسنت سلطنت ومشروطيت است

     

  

 

  

 

         

 


