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  مالحظاتي درمصاحبه هاي اعليحضرت

  درلندن
  حقوقدان - اميرفيض

کميسيون ايران  و نکشورآدعوت پارلمان ه انگلستان که بناب بطوريکه استحضارداريداعليحضرت درسفراخيرشان به
 بی بی سی مريکا ونمايندگی کيھان لندن وآمصاحبه ھائی داشته اند که ازجمله مصاحبه باراديو صدای  ،صورت گرفت

   .بوده است

   .برسم معھود، اين تحرير سعی خواھد کرد که نکته ھای تازه وبرجسته سخنان اعليحضرت مورد نقد قرارگيرد

  :ھائيکه درفرمايشات ايشان بنظرتازه بنظر رسيد اينھاست بشارت

جھانيان نيز  مده زيرا نه تنھا مردم ايران بلکهآمرحله انتقاد وافشاگری ازرژيم وجناياتی که دررژيم ميشود بسر -١
شنا شده اند ونيز به اين واقعيت رسيده اند که اين نظام اصالح شدنی آباماھيت ديکتاتوری وسرکوبگری رژيم 

  )١(. ن بشود مردود استآنيست وھرگونه  اقدامی برای اصالح 

  )٢( .جمھوری اسالمی دارد به <خط قرمز اتمی که داريم نزديک ميشود> -٢

زاد جھان به اپوزيسون جمھوری اسالمی آتاکنون کشورھای  ،انی وکمک استشورايملی ايران خواھان پشتيب -٣
  )٣( .کمک وپشتيبانی نکرده اند

مبارزه دراين سی سال گذشته درحالت بين زمين وھوابوده وفکرميکنم که ايرانيان به اين شورا اميد بسته اند  -۴
  )۴( .به ساحل نجات برساند را نھاآکه 

دراين کارگذاشته ام که ما تنھا متکی خواھيم بود به کمک ھای ھم ميھنان من يکنفراين وسط شرط خودم را -۵
ھيچ دولت خارجی ويادستگاه ھای امنيتی قبول نخواھيم کرد برای اينکه  دراين رابطه کوچکترين بودجه ای از

  )۵( .کوچکترين شکی بوجود نيايد که اين حرکت متاثراست وازجای ديگری حمايت وھدايت ميشود

  )۶( .ملی ايران وشورای ملی سوريه فرق است بين شورای -۶

  بااعليحضرت اين پرسش درميان گذاشته شده که:

  ؟جدی ميگيرند را يا کشورھای دمکراتيک غربی اين گروھاآدرايام اخيرفعاليت ھای گروھھای سياسی افزوده شده است 

ن گروھھا ارائه آمه ای است که <اگرقرارباشد جدی بگيرند بمناسبت برنا :پاسخ اعليحضرت براين پايه ا ست که
  )٧( >.ميدھند

  سوال بعدی اين بود که:

اين سياست پشتيبانی ازاپوزيسيون ممکن  يا باآمريکائی ميگويند ھدف تغيير رژيم نيست بلکه تغيير روش است آمقامات 
   ؟است

 اده اند تکرارکردند ولی بااعليحضرت ازسوال مزبور استقبال فرمودند وپاسخی راکه بارھا وبارھا به اين پرسش کلی د
   .نھا دراين نقد شده استآھمان اضافات سبب حضور دادند،  اضافاتی که 
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   :پاسخ اعليحضرت چنين بوده است

تغيير بدھد که تاکنون جواب نداده ولی اگرسياست شما  سياست غرب تاکنون بااين ھدف بوده است که رفتاررژيم را«
 اين باشد که فراترازتحريم ھا وبطورجدی برای باراول رسما وارد مذاکره و (مقصود کشورھای غربی است) ازاين پس

ارتباط با نيروھای اپوزيسيون ايران درداخل وخارج که دمکرات ھستند که گزينه ای غيرازجمھوری اسالمی راجستجو 
وتن بدھند به ھزينه ھای که  داشته باشيم که مردم ايران حاضرباشند  نوقت ميتوانيد انتظار، آميکنند بشويد و حمايت کنيد

  )٨( .»اين کارخواھد داشت اگربدانند که نھايتا موفق خواھند شد به کنارگذاشتن اين رژيم

  سوال  ديگر درباره نافرماني مدني 

باحمايت بين  دريکی ازتاالرھای پارلمان انگلستان اشاره کرديد که نافرمانی مدنی<درچھارشنبه شب  :سوال شد که
  اين نافرمانی مدنی راچگونه توصيف ميکنيد؟ رابرکنارميسازدالمللی رژيم 

   :پاسخ اعليحضرت چنين امده است

من باوردارم که اگردرست عمل بشود، درست برنامه ريزی بشود وتقويت وپشتيبانی کافی باشد باترکيبی ازتحريم ھای «
   .»قاومت مدنی رژيم راسرنگون کرداقتصادی وحمايت مستقيم ازنيروھا وبخش ھای مختلف جامعه ميتوان ازطريق م

   :قای اوباما درگذشته داشته اند اينطور رفع معذور فرمودندآاعلحضرت درمورد ايرادی که دررابطه باايران متوجه  

  )٩( .»اوباما فرصتی راازدست داد وقتی ايرانی ھا گفتند <اوباما باما يابا اونا> ايشان وارد عمل نشد«

   .چه گروھائی دراين شوراھستند> مطرح شددوبار اين سوال < 

وبھرحال  .»مھم اين است که ماامروز حق رای نداريم وميخواھيم برسيم به حق رای«پاسخ اعليحضرت اين بود که 
  )١٠(. ازمعرفی ھويت شورا امتناع ورزيدند

  مالحظات  درمسيرنقد
  پايان مرحله افشاگري  - 1

خودشان رامحدود به رساندن صدای ايرانيان دربند به جامعه جھانی  سال است که اعليحضرت رسالت ووظيفه ٢۵حدود 
گاه است ومطبوعات آميدانستند وھرقدرھم که کتبا به عرض مبارکشان رسيد که جامعه جھانی دقيقا به اوضاع ايران 

به  ايران راايرانيان درخدمت سازمان ھای اطالعاتی خارجی حقيقت وضع  کشورھا ودستگاھھای خبری واينترنت ونيز
  .خارجيان نشان ميدھند مقبول نيفتاد

<رئيس سابق سازمان سيا  :يک روزنامه سوئيسی  به اعتبارگفتگوی باجيمزوولسی يکی ازروءسای سابق سيا نوشت
  )٩٩٨ازمھاجرين کشورھا ميگيريم>  (کيھان لندن شماره  گفت مااطالعاتمان را

ھزاردالربه جبھه نجات پرداخت ميکرد که اين دستمزد  ١٠٠انه نجلس تايمزنوشت سازمان سيا ماھيآروزنامه لوس 
دادن اطالعات  ھزاردالر به جبھه ملی را ١٠٠وری اطالعات بود وروزنامه مزبور علت قطع ماھيانه آبرای جمع 

( مشروح  .دانست حيف وميل پولھای سيا دربازارھای پولی سوئيس نادرست وسوال برانگيز برای سازمان سيا ونيز
  )١٣٨٣نگراول ديماه درس

مريکا به تشکيل مرکز آوری خبربرای آدررابطه با جمع  شاھين فاطمی (نام اصلی محمد علی فاطمی) قایآتوضيح اينکه 
  .)١٣٨٣(مشروح درسنگراول ديماه   .اطالعات واسناد ايران اقدام کرد



                 

 حقوقدان

 ن تکليف را
ھم  ٧٧سال 
 گاھی وآ  و

خارجيان که 

 ت قانونی و

ساله  ١۶ی 
يد آمده وميآ

 ،شان است
مطلع شوند 
گذرد برای 

٨(  

.   

ه باغيرقابل 
اين  با ياآ 

حضرت گفته 
                 

  ،است ورآ 
بود که حتی 
يلی ھم يک 

ياھو است ان
مورد تعيين 

ل به ايران 

غربی «ر 

ح -اميرفيض -لندن

ص خودشان اين
رھمان بيانات س

اين علم با ت>
 اطالعات به خ

گزين رسالتجاي
  وانيم که:

کنند) سابقه ای
آبرسرمردم چه 
ست وضع خود
م شوروملت ما

ورھای ديگرميگ
٨سنگر صفحه 

خارجی دررابطه
استروش غيير

ودبانه به اعليح
                 

َوھم > وھن و
 وزيراسرائيل بو
يت ھای اسرائي

نتاقای آيشنھاد 
ی ازخط قرمز م

ی حمله اسرائيل

  وس 

قعی قرار گيرد اگر

ل –ای اعليحضرت 

ايرانيان وشخص
در و ،گاه سازند

استلی رد کرده 
شدن وياانتقال

که ج درست را
ماه ميخو بھمن

خارجيان اعالم ک
ند که درايران ب

نھا مھم اسآرای 
رھا ازوضع کش

که درکشو چهنآ
(ھمان س> ......

اه کشورھای خ
 نيست بلکه تغ

خواسته است مو
                 

نزديک ميشويم>
خواست نخست
 برخی ازشخصي

ومفھوم قبول پي
مھوری اسالمی

قی مناسب برای

عنا وعالم محسو

ی اوپوزيسيون واق
 ک

تی در مصاحبه ھا

يحضرت برای ا
گآ ايران ميرود 

زيرسبيلرا  گذرد
ش وـت به بلندگ

ت به اين کارناد
ھمان سنگراول ب

شورشان رابه خ
دارند وميدانن يا

نچه برآ نيست و
نکه مردم کشور
آوانگھی مگر
سته ايم ........

نسبت به ديدگا
ف تغيير رژيم

ی اسالمی خور
                 

مزی که داريم ن
ختنھا  .ود ندارد
سوی وحتی از

> به معنا واريم
جم مورد عبور

به  زمينه حقوق

چنانکه عالم مع

د مورد بھره بردار
ک- اری می شود. ح

اتظمالح  

 که

سال قبل اعلي ١
نچه که برملتآ

چه درايران ميگ
ونی اعليحضرت

١  

جه اعليحضرت
يده ازجمله ازھ

که وضعيت کش
شنوا ندارند وي
ھای ديگرمھم ني
ل ميکنيم ھمين
،المی ميشتابند

ھای باطله دل بس

ر اعليحضرت ن
ھا ميگويند ھدف

يير روش جمھو
                 

ارد به خط قرم
قرمز اتمی وجو
 شناخته شود و

داط قرمزی که
ن است درمآن

 که بطورحتم ب

چ    د

اطالعات می تواند
دن موجب بی اعتبا

اين است يار،

١۶از ،١٣٧٧ه
آ از ی خارج را
نچآدنيا تاکنون

ت تاريخی وقانو
.ست تبديل گردد

مکن بوده  توج
ور گرديآاند ياد

ن به ايرانيان ک
خارجيان گوش
ا، مردم کشورھ
 نميکنيم وخيال
ی جمھوری اسال
و به اين خيال ھ

نظر اظھار د از
مريکائی ھآ< :

  کن است>

کا نسبت به تغي
   .تلقينی است

وری اسالمی دا
 اتمی بنام خط ق
 که ضابطه ای

م درعبارت <خط
اسرائيل خواھان

ثاری استآبه
   :ته اند

ت زھم جداباشند

  
يکند، گاھی ھمان ا
 اطالعات کھنه داد

 

ين مورد ازبسي

ماه گراول بھمن
نيان، کشورھای

<د؛ ان دادند که
سی سال رسالت
شد تامل پذيراس

رمناسبتی که مم
ودشان فرموده ا

ی (تکليف کردن
خارج نيست ياخ
اصال برای آنھا

درک نراآ ه ما
ردم وسرنگونی
ما نشسته ايم و

مريکا بعدآدای 
:ميگويد کننده 

پوزيسيون ممک

مريکآم سياست
رست نيست وت

  تمي 

<جمھو؛  اينکه
ژانسآ ملل ويا

تاچه رسد ،شد
  .گرديد

نھمآ  خط قرمز
ه اقداماتی که ا

فيذ ھا متعلق ب
تليل است که گف

خنوری وسياست

                  
ظه وزمان تغيير مي
باشند (اگر) گاھی 

  ٣برگ  ٢٣/ ٠١

د ازاشاره به اي

ايت مقاله سنگر
فرمودند که ايرا

به ھمگا ھی را
بايد س ن چراآ

رحله ای که باش

ھا سنگر وبھر
 مورد تعھد خو

توصيه ھمايونی
دوصورت خ از

عتنائی ندارند وا
 دومی است که
يمه به کمک مر
مامھم است که م

ن مصاحبه صد
پرسش بودن 

ت پشتيبانی از اپ

به کننده با اعالم
ه برداشتشان د

خط قرمز اتم -

 اعليحضرت به
درحقوق بين الم
د ھم نزديک نش
بی معنا تلقی گر

 اعليحضرت به
چنين رضايت به

   .ل

يل تائيد ھا وتنف
ميکند  بھمين دل

سخ              

                  
العات در  ھر لحظ
آن بی  خبر مانده ب

 ٢٠١٣ /

مقصود

به حکا
ف مقرر
گاآاين 

آاعالم 
درھرمر

 درده 
تکليف

<اين ت
دارد و
ولی اع

اين و
سراسيم
مردم م

درھمين
اصالح
سياست

مصاحب
باشد که

2-

اشاره
خطی د
به تائيد
تظاھر

استناد
ھمچ و

اسرائيل

اين قبي
کمک م

       

        
اطال  - ١
از آ» ھا



 حقوقدان -اميرفيض -لندن –اتی در مصاحبه ھای اعليحضرت ظمالح      ۴برگ  ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٣ 

  كمك جهاني به اپوزيسيون  - 3

ادعای اينکه کشورھای خارجی تاکنون به اپوزيسيون جمھوری اسالمی کمک وپشتيبانی نکرده اند درعين اينکه اسباب 
   >راپشيمان کنی ايد دوچندان کنی    که صاحب کرم!<طمع رانب ؛اين بيت ھم ھست ورآحيرت است ياد 

مريکاست امری است که آماده حفظ منافع آمريکا به بخشی ازاپوزيسيون که آکمکھای  نکارااسباب حيرت است زيرا 
 ٢٠٠۴ن آزادی ايران> وسال تاسيس آن قانون ھم <قانون آمريکا به تصويب رسيده ونام آبصورت قانون درکنگره 

  .است

ھمچنين  - ٢ .نيروھائی که خواھان دمکراسی درايران ھستند حمايت کند از -١مريکا بايد آ< :مده استآقانون ن آ در
شمول ايرانيان به اين قانون متوجه کسانی است که  داپوزيسيون ايرانی خارج ازکشورمشمول اين قانون ميباشد. استاندار

  )١٣٨۴ارديبھشت   ١۵ (مشروح درسنگر . مريکا شناخته شوندآحافظ منافع 

که پس ازمشورت با کاخ سفيد تھيه شده شباھت  »زادی ايرانآ«توضيح اينکه روزنامه الحيات فاش کرد که قانون 
  ».زادی عراق داردآ«زيادی به قانون 

****  

مريکا گذاشته برای کمک به آميليون دالردراختياروزارت خارجه  ۵۵قانون قربانيان سانسور درايران بودجه ای به مبلغ 
مريکا عالوه آمخالفان جمھوری اسالمی که دررسانه ھای عمومی فعاليت دارند وبه گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت 

 مليون دالر به گروھای مورد نظرواشنگتن تخصيص ميدھد وھمچنين راديو وتلويزيون ھا را ٧۵برمبلغ مزبور ساليانه 
  .ھم اين کمک شامل ميگردد

****  

باحمايت ازجبھه ملی  ١٩٨٢مخالفين جمھوری اسالمی ازسال  مريکا ازآنجلس تايمز نوشت حمايت مالی آروزنامه لوس 
    .شد غازآ

****  

بوسيله سازمان سيا ضد  دالر مريکا باخرج ميليون ھاآ< :نيويورک تايمزدرھمان تاريخ سندی رامنتشرساخت ونوشت
 بنابر ايران اسالمی رابی ثبات کند و ھای فرانسه ومصر وترکيه تقويت ميکند تادرکشور انقالبيون داخل وخارج ايران را

ھدف ازاين کمکھا يکی کردن گروھک ھای سياسی ايران است که درصورت نوشته روزنامه انترنشنال ھرالد تريبيون 
  .>ينده ايران نقشی داشته باشندآامکان، درشکل 

****  

مريکا سياست حمايت ازمخالفان جمھوری آ<رايس وزيرخارجه  :مريکا نوشتندآديگرجرائد  و روزنامه نايت رايدر
گروھای مخالف جمھوری اسالمی ازسوی  الزمه اين سياست تماس با ،نرا دنبال ميکندآاسالمی ايران وتقويت 

مھوری <باتجديد انتخاب بوش گروھای سياسی ايرانی مخالفت ج  :روزنامه نيويورک تايمزھم اضافه کرد >مريکاست.آ
 قای سازگاراآدعوت  خبراز ٨٣ماه  ذرآ ٢٠ايرانيان درشماره  ،اسالمی فعال ترشداند> درھمين زمان، روزنامه ايرانی

ليون امضا براه يم ۶٠درست بعد ازاختصاص اين بودجه بود که کمپين رفراندم  ،مريکائی دادآبرای مالقات بامقامات 
  .افتاد
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****  

مريکا واسرائيل سبزی ھای مورد آنھم تاحدی که آمريکا وکشورھای اروپائی ازجبنش سبز آ شکارآيا حمايت ھای آ
  سربازان خودشان ناميدند ھم انکارکردنی است؟ حمايت خودشان را

مريکا به اپوزيسيون نفی آادعای اعليحضرت رادرعدم کمک  ،اسناد مزبور که جزئی ازکِل ازاسناد علنی ومطبوعاتی است
درخواست اعليحضرت حد وکيفيت خاصی را شامل بشود که امری استثنائی  و ه کمک  مورد انتظاراينک مگر ،ميکند
  .باشد

  

 اميد واهي -4

  
کشتی ساحل نجات ميدانند   نراآاظھارات اعليحضرت به اينکه فکرميفرمايند که ايرانيان به شورای ملی اميد بسته و

  .درواقع نوعی تبليغ ورنگ کردن قضاياستھم ازطرف اعليحضرت وھم ديگران و ،مداھنه سابقه داراست
   

مده آايراد فرمودند  ليون دادکام (دکان سازگارا)يم ۶٠رفراندم  که بمناسبت تجليل از ٨٣ديماه سال  ١٨دربند دوم بيانيه 
  :است

   
 سمان مبارزات مردم ايران درخشيدن گرفت ورفراندم بعنوان اصلآ ديگردر زادی وحقوق بشربارآفتاب آ<سرانجام 

وظيفه ملی وميھنی ھرايرانی  ،ميھنان داخل وخارج پذيرفته واعالم شدهھم سوی جمعی از راھنمای يک مبارزه ملی از
  (مداھنه  ورنگ کردن قضايا) >زاديخواه بشنابندآتمام توان به ياری مبارزان  با زاده ووطن پرست است که ازاين مسيرآ

****  

  مداهنه ديگر
  
ديد  از پذير لترناتيوی ملموس ومنطقی وباورآسال تابه امروز به اين شکلی که تاکنون نمايان شده  ٢۵درعرض «

 ،مدهآاالن پيش  ،ليونی است) اينمي ۶٠(مقصود بازی فراخوان  ،جھانيان درارتباط باتحوالت کشورما نبوده است
س بودند ميتوانستند خيلی لنجآدرمحيط لوس  مثل بنده وشماارائه داده اند اگر فراموش نکنيد که کسانيکه اين فراخوان را

نان آنھا درچه شرائطی درداخل ھستند دقت کنيد به شھامت آنرا عنوان کنند يادمان نرود که آجزئيات بيشتری  با و بيشتر
  )١٣٨٣ماه  بھمن ١۵(مشروح درسنگر                 .»ن بلوغ سياسی  پس بيائيد کمک کنيدآ به رشد فکری و

  

ھمانطورھم  ،زاديخواه تنظيم شدهآھمانطور که ادعا ميشود که منشورشورايملی درايران وبوسيله زندانيان  –توضيح 

  .ليون امضا راھم منتسب به ايرانيان داخل کشورکردنديم ۶٠تھيه کمپين رفراندم  

****  

  مداهنه ديگر
  

 ۴ارائه فرمودند بعداز  اعليحضرت تز اتحاد برای ھمه پرسی راسال قبل ازطرح رفراندم دادکام  ۴يعنی  ١٣٧٩درسال 
  ٣،٢٠٠،٠٠٠ ماه ٢خوشوقتم به اطالع ھم ميھنان برسانم که ظرف « :مريکا فرمودندآماه درانجمن ملی مطبوعات 

  ».مده استآپيام روی سايت من دراينترنت 
  
ن آبليغات وسيع وحتی حمايت اعليحضرت وامضای ماه باھمه ت ۶ليون داد کام بعد ازيم ۶٠فراموش نشود که رفراندم  

   .ھزارامضای اينترنتی غيرقابل اعتماد ختم گرديد ۴٠ازطرف ايشان وعلياحضرت وشادروان عليرضا پھلوی به 
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  رنگكاري وتبليغ 
  

عبارات <بنزد مردم ھشيار،  ،ريب را دارد باسابقه استو ف واغما اصطالح رنگ کردن که معنای ا گدرادبيات وفرھن
حساسيت  جامعه به رنگ کردن   نشانگر رنگ بيرنگی است> <حقيقت دربيرنگی است>  ضرب  المثل <خررنگ کردن>

  .ماست مالی  کردن موضوعات است و
   

ھاھم تاثيری درماھيت  اين نوع مداھنه ھا وصحنه سازی، ھمانطور که رنگ کردن تغييری درماھيت اشياء نميدھد
  .شورايملی ندارد يک مثال قال قضيه رابھترميکند

   
 در اليش،آبه بيماری ھای سخت مقاربتی راخيلی ساده ممکن است بابزک به يک زن ساده وبی  يک زن فاحشه مبتال

الم ومنزه تبديل بيک زن پاک وس و ظاھرسازيھا  سبب رفع بيماری مقاربتی اوميشود واورا يا اين کوششھاآولی  ،وردآ
  .ميکند؟ حتما خير

  
ن) آومتعلقات  ١١شورايملی  مورد حمايت اعليحضرت مبتال به بيماری خطرناک وسرايت پذير تجزيه کشوراست (ماده 

ن بيماری نميدھد ھيج آ اينقبيل مداھنه ھا وصحنه سازيھا واغوا گريھا وحتی امضای شخصيت ھا تاثيروياتغييری در
بھمين دليل است که اين نحوست بپذيرد  را ماموريت اين اغواگريھا وصحنه سازی ھاانسانی حاضرنيست که 

  .بسيارسنگين وپرمسئوليت را رندان درشورای ملی برعھده اعليحضرت نھاده اند
    

  مبارزه بين هوا وزمين  
  

يدھد ناشی ازکم ابرازدلشادی اعليحضرت به اينکه شورای ملی به سی سال دربين ھوا وزمين بودن مبارزه پايان م
نبودن شورای  بودن مبارزه ناشی از سردرگمی وبقول اعليحضرت بين زمين وھوا ،اھميت دادن به فلسفه مبارزه است

مد ولی ھمانطورکه ميدانيم بنابه گفته آکه انواع شوراھا وکنگرھا وجبھه ھا دررابطه بامبارزه بوجود  چرا ،ملی نبوده
  .(مصاحبه بااحرار). نداشته استاعلحضرت مبارزه دستاورد مثبتی 

  

علت سردرگمی وپادرھوابودن مبارزه عدم اتصال مبارزه به اعتقاد راسخ به حقانيت 
 مبارزه ای که متکی بر  ،که نشئات يافته ازقانون وسنت وھويت تاريخی وياشرع باشد ومشروعيت مبارزه است

 در بايد مبارزه را ،ب استآر نان کرد که خربزه بايد فک  ،حبابی درھواست مانند پرکاه ويا ،نظر بود که ھست
ن بجای اينکه برنظروباد باشد برمشروعيت آمسيرتاريخی وھويت ملی وسنت پايدار وقانون اساسی قرارداد  تا پايه ھای 

  .سنتی وتاريخی مستقرگردد
  ن آقسمت اول  به اميد ادامه پايان                                                                            

    
                           

    

  

  

 


