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  با كلمه(اعليحضرت)  به حمصا
  حقوقدان -اميرفيض

   .از وزن سواالت مطروحه قابل ارزيابی است ،ازشخصيت مصاحبه شونده اھميت وارزش يک مصاحبه بعد

با اعليحضرت به اعتبارسواالت مطروحه بی ارزشترين وسخيف ترين مصاحبه ھا  »کلمه«مصاحبه 
برنامه ھای شما پيش بينی شده که به اھل سنت اجازه داده شود  دريا آسواالتی ازقبيل اينکه  .منظوراست

يا دربرنامه ھای شما فکرحمايت وتامين مالی معلمان آ< ؟ ويا سوال اينکهکه درتھران مسجد داشته باشند
نمونه ھائی است  ،نھا شودآبيشتری صرف ارائه  که حتی حيف است وقت؛ نھاآامثال  و >شده است
  ته است صائب تبريزیچه درست گف  ...ازسواالت

  بي كمالي هاي انسان ازسخن پيدا شود         پسته بي مغزچون لب بازكند رسواشود

 تهگرف بارھا ھم مورد نقد قرار و ،دارد وبارھا نکه سابقه تکرارآکه دربيانات اعليحضرت با  یتنھا موضوع
   .ن پرداخته ميشودآاست که به اختصاردراين تحرير به  مورد دو

  د اول تماميت ارضي ايران مور

 رسيد که ايران ازاقوام مختلف تاريخی تشکيل شده ووحدت و بيانات مفصل وتکراری اعليحضرت به اينجا
سال سابقه داشته است واين نشان ميدھد که ايرانيان بوحدت وتماميت ارضی ايران  ٢۵٠٠ ،قوميت ايران
   .عالقمند ھستند

 عامل وحدت و .عامد وعاجل وکامل دارند                 ِ ادای حق مطلب قصور   ولی در ؛اعليحضرت اشتباه نميفرمايند
 ايران ھمواره در ايران بوده است یشاھنشاھ ،مختلف حيات تاريخی ايران ادوار تماميت ارضی ايران در

ن بوده که مانع آمعنوی  بوده است وتنھا شاھنشاھی واقتدار رض تجزيه اقوام وحمايت سياستھای خارجیمع
د سال قبل درنامه ای مريکائی درچنآاين ھمان واقعيت معظم تاريخی است که يک  .ازتجزيه کشورشده است

 ،قتحريرات ساب تقديم  کرد که يادم نيست در حضور اعليحضرت  مريکاآدالور  سخنرانی درباشکاه بعد از
تاريخ معنوی ررابطه با دمريکائی آاظھارات يک  ارائه شده است ياخير وبھرجھت چون مريکائیآن آنامه 

   .ن زياده روی نيستآاست تجديد عرض کشورم

ورده ميشود وقسمت آ خر نامه مزبور که دررابطه با موقعيت سياسی وھويتی ايران است درزيرآقسمت 
درپايان اين تحرير به مريکاست آ ايراد به سخنرانی اعليحضرت ودرخواست حمايت از که درن آنخست 

  .مالحظه خواھد رسيد

  :مريكائيآن آخرنامه آقسمت 

. قلبا متاسفم که ايران خوب وسربلند به چنين ذلت وخواری افتاده من ايران را دوست دارم عاليجناب....... 
که بعد مالحظه خواھيد  ل نامهدرقسمت او( برای ايرانيان محکوم ميکنم من اگرتوسل به بيگانه را ،است
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ن متضمن راه آ) کسی نيستم که راه وچاره نجات ايران را ندانم من يک سوالی رامطرح ميکنم که پاسخ کرد
     .نجات ايران است

سند ودرحد اقل توسعه ازھيرمند تادجله وفرات مسافتی را داشته که  نيل تا ايران درحد اکثرتوسعه از - چرا
تخت تاھرنقطه ازمرکزکشورحداقل سه ماه راه بوده است وبا وجود قدرت ھای محلی شرق وغرب وازپاي از
نھا بتوانند به سرکشی وفزون خواھی خود آپايتخت عاملی بوده که  نھا ازآ سرکشی افراد که فاصله بسيار و

معھذا وحدت سياسی ووحدت ارضی ايران دست نخورده مانده است وھيچ کشوری درجھان  ،ادامه دھند
 مستقل باقی و ھا ھمچنان پايدار سال درمقابل طوفانھای سياسی جھان وبھم ريختگی اقليت ٢۵٠٠که نيست 

   .مانده باشد

خير. درفرھنگ ومنش ايرانيان پديده ای وجود  ؟...وابستگی به بيگانگان است يا درآ؟ درچيست اين راز
ا . ايرانيان ذاتواعتقاد به خداست . احترام  واعتقاد ايرانيان به شاه ھمانند احترامدارد که شاه ناميده ميشود

وحدت ملی ايرانيان قرنھابا نام  جان ودل ھستند ....... از ، مطيع وفرمانبرسرکشند ولی درمقابل فرمان شاه
. راه نجات . ايران بارھا زيرھمين نام ازمھلکه ھای سخت رھا شده استھمين شاه حراست شده است

ن آ . ملت ايران با خون وجان خودش ازاين پديده تاريخی وکشورشما راھی است که پدران شمارفته اند
  راه شما ھمان راه است نه توسل به بيگانه ............ ،موھبت الھی پاسداری کرده است

اگرھريک ازپادشاھان ايران حتی يکبارميگفتند که من يک شھروند عادی ھستم ونه رھبری ميکنم ونه کسی 
   پاره شده بود ٧٠٠قسمت بلکه  ٧نم ايران نه تنھا را انتخاب مينمايم ونه دخالتی ميک

  )١٣٨۵ماه  نقل ازسنگراول بھمن(                                                                                  

   :تيمسارسعادتمند درمقدمه کتابش نوشته است –شادروان زنده ياد 

افيائ نظامی وقتی بنقشه فرانسه تدريس ميکرد روزی بھنگام درس جغر استادی که دردانشگاه سن سير<
يا ميتوانيد اين جسم را آايران رسيد تکه فلزی که روی ميزش بود برداشت وبدست شاگردانش داد وگفت 

   .ن جسم جواب منفی دادندآوارسی  ببلعيد. شاگردان با تعجب وپس از

م سخت نند اين جسايران ما ايران ھمين حال رادارد ھيچ کشوری تاکنون نتوانسته انراببلعد کشور، استاد گفت
اه ھم ھيچگ وقابل بلعيدن نيست وگلوگيراست رمز بقای اين کشور که دارای موقعيت حساس جھانی است و

   .. رژيمی که کھنسال ترين رژيم ھای جھان استن کشوراستآمستعمره نبوده رژيم پادشاھی 

  )۶١مرداد ا ٢٧سنگرنقل از(                                                                                          

دراثراتفاقات زمان بدون مقاومت  است که شده جامعه ايرانی با محروميت ازمالت شاھنشاھی مانند توده کاھی
ن . ايکه مانع بھم ريختن توده کاه ميشودھست  محکمی بود و ورتسلطنت مانند  ؛ن استقابل پراکنده شد

   .اند وردهآبه ياد ايرانيان ھم ی خودشان قالل فکردربيانات سالھای است حقايق را اعليحضرت خوب ميدانند و

   :فرمودند ۶٠درپيام مشروطيت سال 
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ي نها به بهاآنها تجاوز كرد وتجاوز به آدرزندگي هرملتي اصول مقدسي وجود دارد كه نميتوان به <
  .>تمام ميشود نابودي ملت وكشور

ھای نابودی وتجزيه کشور منجرخواھد يعنی پشت پازدن به تداوم سلطنت تجاوزبه اصول مقدسی است که به ب
   .شما ھستيد ت مالحظه ميفرمايند که خطاب،اعليحضر   .شد

ردند که با تنظيم درکمال تاسف اعليحضرت نه تنھا مالت وحدت ويگانگی ملت وکشورا بی رمق وبی حال ک
دی عبدهللا مھتطلب کومله به سردستگی که با ھمکاری نزديک گروه تجزيه  !!قطعنامه شورای باصطالح ملی

 اعليحضرت عبدهللابصورت يک فکرومنافع ملی عرضه ساختند  ( را تنظيم شده کامال جريان تجزيه کشور
  .)وازمالقات با او ھيچ خبری منتشرنشد  دمھتدی را دوست من خطاب کرده ان

  منافع ملي 

نجا منافع ملی شناخته آملی  منافع ؛استفاده فرمودند منافع ملیواژه  از راعليحضرت دراين مصاحبه چند با
   .درغيراينصورت منافع ملی امری نسبی وشعاراست نص باشد برخاسته ازکه  ميشود

   .واجازه فرمائيد که حائزمقام اعتبارنباشددربيانات اعليحضرت امری نظری است  منافع ملیمتاسفانه 

ولی  شوراستستقالل کمنافع ملی درنص قانون اساسی مشروطه متحمل برتماميت ارضی ووحدت ملت وا
 فدراتيو شدن کما اينکه تقسيم قدرت اداری ومرکزی بين استانھا و ؛ن متصورنيستآ، حدی بردرامرنظری

شناختن ملت ايران به وعجيب تراينکه < معرفی شده است ازسوی اعليحضرت  بارقه منافع ملی از کشور
   .> اعالم فرموده انديک ملت واحد را اشتباه ژرفعنوان 

و درکمال تاسف اين  مي كه خود رامقيد به رعايت نص وقانون نداند سرگردان استهركس درهرجاومقا

   .اعليحضرت خودنماستوحضورسياسی  سرگردانی کامال درفرمايشات 

کسی که به حيثيت خودش اھميت ندھد نميتواند <: يکی ازبزرگان سخنی دارد که ارزش شنيدن دارد ميگويد

   >ازحيثيت کشورش حراست کند

 ده ھويت ملی ونماد تاريخی ھستند ونوری فرموده اند که نمايآد بکرات به اين مھم توجه ويااعليحضرت 
   .ن موقعيت ونامی که داريد برای نجات ايران استفاده کنيدآ ميخواھيد از

 بصورت بسيارزننده وخصمانه ھويت ملی ونماد تاريخی ايرانيان اين سرمايه عظيمی که به امانت نزد شماست

ھمين مصاحبه  در ،چه بوسيله خودشما وچه بوسيله ديگرانرد يانت وتحقيرقرارگرفته وميگای مورد اھ

 کلمه عاليه و ايرانيان به استفاده از تاجائی که يکی از ،تعدی پوشيده نماند و اخير ھم ظھور اين تجاوز
 ،که چندی قبل يک باصطالح ايرانی گاه نيست آالبد  ن ايرانیآ. ن ايراد گرفته بودآمصرف نامتجانس بودن 

کوچکترين  و ،ن شورا را جنده ناميدآزن ھای  قواد و شورای ايشان را فاحشه خانه وخود اعليحضرت را



 حقوقدان -اميرفيض -مصاحبه با کلمه                                                                   ٧از  ۴برگ  ٢٠١۵/١٢/٠٧شيد (دو شنبه) مه 

نماد تاريخی که تبديل به  .شان ونه اطرافيانشان نشدايی درحد قبول ذلت ھم نه ازطرف خودتاعتراضی ح
راه نجات ايران  ی ميماند که درنماد تاريخی وھويتی باق نآ يزی ازچقوادی شود وايراد واعتراضی نشود چه 

   .شود صرف 

درفرھنگ ورسم ايرانيان کسی که به مشھد رفته است مشھدی ناميده ميشود واگربدون ذکرمشھدی خطاب  
اعليحضرت سوگند  ؛اھانت  ميدانند نراآو  گيرد اگرخودش ھم اعتراضی نکند ديگران اعتراض ميکنند قرار

 چرا خود را درجريانی قرار ،است »رضاشاه دوم«فرموده ايد خودتان گفته ايد عنوان رسمی من  سلطنت ياد
اريخی ت خيانت به ھويت ملی و وو ذلت  اين ننگ چند دقيقه فرصت صحبت کردن پذيرای ميدھيد که به خاطر

    .ايرانيان گرديد

ا نرآبتواند ن آفت شورا و مبارزه داشت که خ شما و وردی برایآين مصاحبه چه دستقدری فکرکنيد ا خرآ
، اعليحضرت که ميدانند يک مسلمان شود گزيده ميشود انسانی که ميداند به النه زنبور وارد ؟جبران کند

ضربه زدن به مبارزه وشخصيت اعليحضرت  و قشری وابسته به بدنه جمھوری اسالمی درپی فرصت تحقير
ا ر بايد پذيرائی او چراب ميکند خطا »قای رضا پھلویآ«سربلندی اعليحضرت را  و حتی با افتخار و ،است

ی به امانت تاريخی ھويت ملی يبلکه دليل بی اعتنا ،زاديخواھی نيستآ دمکراسی و اين حمل بر ؟بپذيريد
      .ن ھستيدآاست که شما امانت دار 

  توسل به بيگانه 

ميشگی ھ تکيه کالم اعليحضرت برتوسل به بيگانه برای نجات ايران رنگ وبوی نامطبوع ،درمصاحبه با کلمه
 جامعه جھانی ھا وگاھی ھم درعبارت  مريکائیآ. سالھاست که درھمه مصاحبه ھا توسل به خودرا داشت

ايشان را ندارد، مواج  ، کمک وحمايت ازمخالفان جمھوری اسالمی که مفھومی جز حمايت ازخواستار دخالت
     .است

 . خيلی ھم فکرورده ميشودآبه اينجا مريکاست آمريکائی که درباره تقبيح توسل به آن آقسمت اول نامه 
ابتدا  ا. لذاستناد قرارگرفته است متاسفانه يادم نيامد ن مورد استفاده وآمتن  ،يا قبال درتحريراتآکردم که 

   .توضيح وبعد متن نامه

  توضيح

بضميمه نامه ای به دبيرخانه اعليحضرت ارسال  ٢٢/١٠/٢٠١٠نامه ای را که مالحظه خواھيد کرد درتاريخ 
   .شده است

  دبيرخانه محترم رضاشاه دوم 

 ويراستاری کرده و منظم و نراآمن خواسته  ) است که ازقدری ايرانمريکائی (آنامه پيوست اظھارات يک 
 وربينند ھمانط تقديم ميکنم تابعرض رسانده شود واگرمانعی نمی نراآمن   .حضور اعليحضرت تقديم گردد

   .) اين نامه ھم منتشرشود١٣٨۵در سال ن امريکائی منتشر گرديد (آول اکه نامه 

  رزوی پيروزی اميرفيض آ بااحترام و                                                                                
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  متن نامه

  عاليجناب رضاپھلوی

 شرکت داشتم و ای اموربين المللی دالورمريکائی ھستم که درسال قبل درسخنرانی شما درشورآمن ھمان 
را او خواستم که مطالب م از بعد ازسخنرانی انتقادی داشتم که بايکی ازنشريات طرفدارشما درميان گذاشتم و

   .بمن قول داد که اين کارراخواھد کرد او منظم کرده وبرای شما بفرستد و

 تشکيل شد وعاليجناب سخنران ذشتهمن خوشبختانه دراجالس مديران اقتصادی نيويورک که دردسامبرسال گ
مريکائی ھا خواستيد که ما رھبران کشورمان آما  نجا که درپايان سخنرانی ازآ ن بوديد شرکت داشتم وازآ

طرف تعھد  مريکائی راآوبدين ترتيب بنده را تشويق کنيم که به خواست ھای شما جامه عمل بپوشانند 
ريه شنھمان  رامطرح وجوابگوئی نمايم وباز مانند مورد قبل ازقرارداديد الزم دانستم که درخواست عاليجانب 

   .شما بخواھم که اعتراض مرا منظم کرده وبرای شما بفرستد طرفدار

ين ھمچن مرا متھم ساخته ايد که تاکنون گول رژيم اسالمی را خورده است و ن سخنرانی کشورآ در ،عاليجناب
زيان ھم ميھنان نچه که کرده است به آ ايران بوده ومن بازيچه دست رژيم اسالمی  متھم کرده ايد که کشور

   .شما بوده است

موقعيتی ميشناسيد که گول جمھوری اسالمی را  در مرا شما که کشور ؛ميدھد اين است زارآ سوالی که مرا
 ھر در داشته چرا خورده است وتا کنون ھرچه کرده بزيان ھم ميھنان شما بوده است ونقش بازيچه را

اين کشور  از و امورکشورتان وکمک به براندازی رژيم ايران را داريد اخله درفرصتی ازکشورمن توقع مد
 توقع داريد که کشور؟ داريد بودن خودتان وھمراھايتان را ) ھمه جورانتظارحتی تائيد سکوالرمريکاآبازيجه (

  ؟زادی کشورشما کمک کنندآنھم مصرانه که به آھستند بخواھد  یمن ازصاحبان ثروت که ايران

يافته ايد که کشورمن بازيجه دست جمھوری اسالمی  گاھی راآجوری درک ميکنم که وقتی شما اين من اين
من ادامه  کشورتان بوسيله کشور ميھنان نجات ھمھم  و دت کشورابه ار معھذا التماس خودتان را ،است

ن شورمبازيجه قرارداده ايد وقتی شما ميدانيد که ک معنايش اين است که شما مردم کشورتان را  ...ميدھيد
  ؟دريک ھمکاری سياسی ومبارزاتی دعوت ميکنيد را ، چرا اوگول بخوراست وبازيجه

دولت کشورمن ھمانند ھمه دول کشورھا ھرچه صالح ومصلحت کشوراست انجام ميدھد وابدا ماموريتی 
ندارد که ھرچه شما ويا سايرمردم کشورھا ميخواھند انجام بدھد کشورمن خود مشکالت سياسی واقتصادی 

مريکائی محتاج غذای رايگان ھستند  حدود آميليون  ١۵ميليون بيکاردارد روزانه  ٣٠حدود  ،ديده ای داردع
مريکا بکل ازبين رفته آحيثيت جھانی  و اعتبار ، گرفتاری ھای سياسی داردميليارد بدھی دارد ھزار ١٢

ت مريکا صورآرفته  دست ازر مريکا ھمين است که به اعتباآبرنامه رئيس جمھوری فعلی است حساسترين 
  .دھيدمي پشت دستور تجديد نظربدھد. گرفتاری کشورمن تنھا جمھوری اسالمی نيست که شما مرتبا دستور

   :عاليجناب اظھارنظرفرموده ايد که
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 ،، طبيعتش کثرت گراستازسوی تمامی ايرانيان ازھرگروه وھرباورسياسی پذيرفته شده جنبش سبز<
مقابل جمھوری اسالمی ظرف  در ، پرقدرت ترين فشارستزادی حاضربه پرداخت بھاآبرای  زادی وآپشتيبان 

  ١ .>سی سال گذشته است

. طرفدارجمھوری اسالمی ھستند درصد ازمردم ايران ١٠گزارشگران ھم گزارش کرده اند که کمتراز
اين موقعيت استفاده نميکند که موجبات  مريکا ازآبياناتشان اظھارتعجب کرده اند که چرا  در ،عاليجناب

   ؟براندازی رژيم اسالمی را فراھم سازد

اين موقعيتي كه ازكشورخودتان ومبارزه مخالفين حكومت اسالمي بيان كرده ايد چراخودتان  شما با
 ؟ ووريدآبه حركت درست درجهت براندازي جمهوري اسالمي درنمي  را اين نيرو باقبول رهبري

رين بزرگت من كه در اثرندانم كاري ويا سوء نيت دولت وقت كارتر ش كشوريدرعوض دست تكدي پ
ای  پل بستهکه بقول فرھنگ کشورشما ( ساخت دراز كرده ايد ملتهاي جهان وارد خيانت رابه ملت شما و

  .)خويشبروی آ که بگذری از

 کشور سبز جمله جنبش زاديخواھانه کشورھا ازآ مريکا به مبارزهآ، کمک ، دخالتمگرشک داريد که حمايت
   .ن ميکوبدآ انگ بيگانه پرستی بر اصالت خارج و از شما يک لگه ننگ وسياه تاريخی است که مبارزه را

مين درخواست ھرگونه کمکی حتی اگرازحرف ھم خارج نشود سبب تثبيت جمھوری اسالمی ميگردد ھ
   .نتان رابه چاه ويل بد نامی ميکشانداعاليجناب ازکشورمن مبارزه اصيل شما ويار

 ما شروع با مريکا درجستجوی سياست خارجی موثراست بايد مذاکره راآ اگربارھا فرموده ايد < ،عاليجناب
  .کند وبه رژيم اسالمی ايران پشت کند>

ن باحقوق بين الملل وروابط اقتصادی کشورھا به آ مسئله بی اعتباربودن چنين درخواستی ومنافی بودن
جرايد  يکی از ولی اين را ميدانم که به استناد ھمين نظرات وخواست عاليجناب بوده است که مدير ،کنار

  .بايد با ما صحبت کند> دارد را مريکا قصد براندازی جمھوری اسالمیآ اگر< :نجلس نوشتآس فارسی ل

يا ميتوانيد ھرج ومرج اين آ روزنامه وجود دارند و ن مديرآزارايرانی مانند چند صد ھشما تصورميفرمائيد 
   .ترسيم بفرمائيد درخواست را

ميباشد رھبرانش  سخگو و نجا که جرائد وخبرگزاری ھا نوشته اند جنبش سبز درخارج دارای اطاق فکرآ تا
حفظ جمھوری اسالمی به سينه ميزنند به  که برای  موسوی وکروبی وخاتمی درتھران ھستند وسنگی را

ين فرورد وانگھی در ،سنگی است که شما برای دمکراسی وسکوالريزيم برداشته ايد از مراتب سنگين تر
گفتگوی اختصاصی باروزنامه کيھان لندن  قای مک کورکی سخنگوی وزارت خارجه کشورمن درآ ٨۵سال 
ھمان تماسھا       ِ وحاصل  خودشان قرارداده اند  ملت ايران راطرف صحبت ،انگلستان مريکا وآدولت < :گفت

  .>مده استآوارتباطات است که جنبش سبز بوجود 

                                                
 ک-البته ديديم که ھمه پوچ و بی اثر بود. ح - ١
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 و مريکاآاکنون ھمگان وبيشترشما وايرانيان ميدانند که علت شکست وناکامی جنبش سبز ھمين حمايت 
   .ن بوده استآاعالم 

 و کمک بيگانهپاک بودن از  ، رمز موفقيت نيروھای مخالف جمھوری اسالمی پاک بودن ازحمايت بيگانه
 ، قائميت رھبری مشروع وتاريخی وشنای ملت استآمسيرتاريخی وفرھنگی  حرکت در ھدايت بيگانه و

يک جمله  در  ؛ساسی مشروطه معين کرده استقانون ا در نراآتصدی به اموری که سنت کشورداری شما 
ه عمل نرا انتظاردارد جامآ فرھنگ سنتی ايرانینچه آوبه  ،وايرانی عمل کنيدايرانی فکرکنيد  ،ايرانی باشيد<

   >. بپوشانيد

                 مريکائی با ھمسرايرانی آيک                                                                                           

    

 


