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  ضرتحدرمصاحبه هاي اعلي يمالحظات                                       

  درلندن
  )قسمت آخر(

   حقوقدان - اميرفيض

خواھيم ن ورديف ھای بعدی آادامه  به به اتفاق بشارتھا ناتمام ماند اکنون ،رديف ھفتم      ِ ، نقد  درقسمت دوم اين تحرير
   .رفت

  :اين بود که ٧بخشی ازسوال ردايف 

  ؟ی اين گروھاراجدی ميگيرندبيا کشورھای غرآدرايام اخيرفعاليت گروھای سياسی بيشترشده است 

  ن گروھا ارائه ميدھند>آبرنامه ای است که  بمناسبت  اگرقرارباشد جدی بگيرند< :پاسخ اعليحضرت چنين بود

   .مريکاستآازدولت تازگی دارد  ولی فکرمزبورايرانيان اظھارنظرمزبور کامال  گرچه برای ما

ن کشوربودجه ای برای مخالفان آراستای خواست اپوزيسون خارج از کشوربنوشته جرائد  مريکا درآ دولت<
نجلس تايمز نوشت آليون دالرميباشد روزنامه لوس يم ۵٠ويا  ٣٠جمھوری اسالمی منظور داشته که بروايتی 

وروش رابرای براندازی جمھوری  که بھترين راهاين کمک رابه کسانی بدھند  مقامات واشنگتن قصد دارند که«
  ٨۴مشروح درسنگرفروردين             >        »دناسالمی ارائه ميدھ

را معطوف به برنامه  ھائی سازد که درراستای  علی القاعده ممکن است نظرايشان ،تبادر ذھنی ازپاسخ اعليحضرت
ولی سياست جھانی کشورھا وسوابق عينی  زادی ودمکراسی جامع ومفيد وباھزينه کم باشدآ رعايت حقوق بشرو

نشان ميدھد که برنامه ای مورد حمايت کشورھای خارجی قرارميگيرد که باھزينه کمترمنافع ومطامع کشورکمک 
   .کننده راتامين کند

   .رويداد ھا وتجربه ھاست فلت ازغن خوش بينی وآرض شد وخالف حکمش ھمان است که ع ،ای عقلاقتض

ارائه ن گروھا آدررابطه با برنامه ھائی که جدی گرفتن گروھای سياسی <يعنی  خوش بينی اعليحضرت ،اکنون
ت سابقه سياسی دارد نجا که پشتوانه نظريه اعليحضرآمورد بحث قرارميگيرد وازبصورت يک معادله  >ميدھند

  .ازمدارج اعتباری بيشتری برخوردارميگردد مزبور ) لذا بحثنجلس تايمزآبشرح نوشته روز نامه لوس (

 ن راه حصول مقصود معرفی ، اعليحضرت طرح نافرمانی مدنی رابه عنوان بھترين ومجرب تريدرمصاحبه مزبور
  .در چنين بيان ميفرماينتاکيد خودشان رابرکاربرد طرح مزبووبعد درعبارت زير

) وارد مذاکره وارتباط بانيروھای ١ھا بطور جدی ورسما ( اگر سياست غرب ازاين پس اين باشد که فراترازتحريم<
) درست ٣، اگردرست عمل شود (من باوردارم )٢( زاديخواه ھستند بشوندآاپوزيسيون ايران درداخل وخارج که 

 از وحمايت مستقيم )۵( ھای اقتصادی باترکيبی ازتحريم )،۴کافی باشد (وپشتيبانی ، تقويت برنامه ريزی بشود
  )۶وبخش ھای مختلف جامعه ( نيروھا

 )٧ينه ھائی که اين کارخواھد داشت (انتظارداشته باشيم که مردم ايران حاضرباشند وتن بدھند به ھز منوقت ميتوانيآ
  >)٨( بدانند که نھايتا موفق خواھند شد به کنارگذاشتن اين رژيم اگر

مريکا واسرائيل آفرض ميکنيم که اعليحضرت واجد قدرت حمايتی برای نتيجه گيری ورسيدن به پاسخ معادله 
سازمانی  بنده نوعی ويا ،وحقيقتا ھم مايل باشند که جمھوری اسالمی ازقدرت ساقط شود ) باشندجامعه جھانی(

تنظيم ودرھرفرصتی  ،اسالمیان جمھوری حمايت ازمخالف ،قدرت خدمت اعليحضرت صاحب چنين طرحی را ،اسمی
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ی که درھمين احبه اھا بکاررفته است وحتی درمص تاکيد برتحريم بار دو ،مالحظه کرديد که در طرح اعليحضرت
معھذا  ،ھا را تائيد کرده اند صريحا تحريم شده بود، ترتيب داده (بی بی سی) اقای عنايت فانیبا ژانويه  ٢٢ روز

خبرگزاری رويتر اعالم کرد که رضا  ،انجام يافت ١٣٨٢درمصاحبه ای که درباشگاه مطبوعات پاريس  درسال 
ريکا بادولت ايران رابطه برقرارکند    مآمريکا مخالف است وتمايل دارند که آپھلوی باتحريم اقتصای ايران ازطرف 

  )١٣٨٢مشروح مصاحبه درسنگرشھريورماه (

ی متضاد ودرھم وبرھم روبروميشود ميماند که يک شخصيت سياسی خارجی وياايرانی وقتی بااين نظرات وطرحھا
ن خارج انيامريکائی گفته است ايرآبی خود نيست که يک شخصيت  ،اين مخالفين جمھوری اسالمی چه ميگويند

   .نميدانند که چه ميخواھند

  بهانه تماس خارجيان 

قای فانی اعليحضرت به آ مصاحبه ھا حتی ھمين  گفتگوی با در ،واقعيت است از ، بدوربھانه عدم تماس باخارجيان
استثنائی  نھم درحدی که نمايش ازيک امتيازآ ،باشخصيت ھای خارجی اعالم فرموده اند کرات مذاکرات خودشان را

 ،دميدانن بستانکار خودشان را و بدھکار که اعليحضرت غرب را ،اين مذاکرات ھمان تماسھای سياسی است .بود
  .فسير ومعنای خاصی را داشته باشندمگراينکه اعليحضرت ازتماس باخارجيان ت

   چرا؟ اوباما وار عمل نشد -8

   .ارتوضيح ميگرددپرسش کننده به اظھارات سابق اعليحضرت که ازاوباما گله فرموده بودند رجوع وخواست

او فرصتی راازدست داد وقتی ايرانيان گفتند اعليحضرت دربيان موضوع وتائيد گله ھای سابق ازاوباما ميفرمايند <
  .نھا  ايشان بايد وارد عمل ميشد>آ اما وياباب ،اوباما

توده ای اين وشعارکه حزب توده خواستاردادن نفت شمال به روسھا بود  ١٣٢۴درسالھای  :تشبيه مورد چنين است
   .گفته ميشد روسھا بايد وارد عمل ميشدند >نفت شمال رابايد به روسھا دادبود که <

ونمونه باکدام ضابطه حقوقی وياميھن پرستی قابل تطبيق است  و ؟بنظراعليحضرت يعنی چه مريکاآ وارد عمل شدن
  ؟اشدتوقع نامساعدی راميتوان ارائه داد که مقبول مردم قرارگرفته ب اين چنين

را اونا را براه انداختند  نچنان ازجنبش سبزحمايت کردند که ھمان ھائی که شعاراوباما باما ياباآھو، يانانتاوباما و
نان دانستند وتاکنون ھم اين حمايت مادی وغيره آ موظف به حمايت از را وخود ،سربازان خودشان خطاب کردند

  .مريکا شده باشدآاما قصوری! ازناحيه تصورنميکنم جز حمله نظامی  درواکنش به شعاراوب  ،ادامه دارد

  ماهيت شوراي ملي چيست – 9

خرين سوالی درمصاحبه که اين تحرير رابخود مشغول ساخته اين بوده که سوال کننده دوبارازماھيت شورای ملی آ
   .صرفه رادربيراه رفتن وبی پاسخ گذاردن دانسته اند ،سوال کرده واعليحضرت

  .سپرده شود شناآسوال متقابل وتشبيه  بحث دراين مورد بھتراست به يک

به رھبری کارويافعاليت سياسی  عنوان شخصيت داد واورا ،يا ميتوان به کسی که متولد نشده ووجود نداردآ«     
يا ميشود کسی که متولد آ؟ مسئول کارھای اجرائی دانسترا يا ميتوان کسی که متولد نشده وحيات ندارد آ؟ شناخت

  »، طرف مذاکراه وتصميمات قرارگيرد؟نشده وحيات ندارد

 يا ی مادام که به ثبت نرسند ومسئول وشخصيت ھای حقوق ،اگرجواب اين پرسشھا منفی است که مسلما ھست
) اعالن نگردد ان شخصيت گھی تولدآبه معنای گاھی عموم (آدرمطبوعات برای  ن سازمان ھا بنحو روشنآمسئولين 

  .مسئوليت گردد ودقيقا درحکم مولود متولد نشده است و ثارآ از متولد نشده وموھوم وفرضی است ونميتواند متاثر
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دمی ناموجود راموجود معرفی وبه آموھوم استفاده کنند ھمانند ھمان کسانی ھستند که يک  وکسانی که ازاين عناوين
   .ن موجود موھوم کالھبرداری ميکنندآ عتبارا

    ( پايان )                                                                    

   

       

 


