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 اميرفيض حقوقدان - من اساسا جمھوريخواه ھستم - مصاحبه صدای آمريکا (افق) با اعليحضرت                                ٢برگ  ٢۵/ ٠۶/ ٢٠١٢ 

  مناظره مفقود بود که دراصلی 

دخالت ونفوذ قدرت ھای  ازجمله کشورما درکشورھا گداشت نه سياسی فاکتوربزرمناظره مزبورصددرصد جنبه فلسفی 
فارغ ازنفوذ وخواست کشورھای مداخله  ،خارجی است يعنی موضوعات سياسی واجتماعی ازجمله نوع رژيم وحکومت

بيشتر  واين نفوذ ودخالت بيگانگان نه تنھا مستقر برسياست توسعه طلبی کشورھای خارجی است که کننده نيست
  .بواسطه استقبال ايرانيان بی وطن وخائن است

ملت ھا  ،نآحق حاکميت ملی براساس تعريف منشورسازمان ملل حقی است که برای ملت ھا شناخته شده است وبموجب 
   .سرنوشت خود مسلط ھستند وھيچ ملتی ويادولتی حق مداخله درسرنوشت ملت ديگرراندارد بر

فرياد ھای  ويمنرتونس درسودان درليبی درمصر د ،درسوريه ؟جاری ومحترم است يا دردنيای امروز اين حق ملتھاآ
   ؟ھمان حق حاکميت ملتھا ست مريکا وانگلستان که فالن رئيس کشوربايد برودآمتوالی رئيس جمھور

بخواست  که گوئی جمھوری اسالمی حقيقتا ندنگاه ميکردطرفين مناظره باديدی به مسئله حکومت جمھوری اسالمی 
 چگونه ميتوان خواست مردم را مده واکنون مناظره وبحث دراين است کهآمردم وبدون دخالت وتدارک بيگانگان بوجود 

   .به حکومت سکوالر مقيد ساخت

مريکا وانگلستان درايران وعناصروابسته به آقبيل سطحی نگاه کردن به مسائل وناديده گرفتن رقابت ھای سياسی  اين
مناظره رابه  اسالم وتشيع رادرعرض اديان ومذاھب ديگرگرفتن ،ماھيت اقرانی مالھا وازھمه مھمترونفوذ  ن کشورھاآ

   .ميدان فضل فروشی وسرگرم کردن مردم تبديل ميکند که کرده است

   دومین موضوع مناظره 

داشتند که باوجود اعليحضرت عقيده  ؛ظره کيفيت پياده کردن دمکراسی درجامعه ايرانی بودادومين موضوع حاد درمن
سی ممکن نيست  وتمايل نزديک به اميد دارند که جمھوری اسالمی بعلت مشکالت اجمھوری اسالمی امکان تحقق دمکر
 ترک قدرت شود ودراينصورت باتشکيل مجلس موسسان وتنظيم قانون اساسی وکشورداری ومبارزات مدنی ناچاربه 

ملی است که ايشان درصدد  یتشکيل شورا ،اين کار اوليه وابزاردولت موقت ميتوان تاج دمکراسی رابرسرملت نھاد 
   .ندتشکيل ا

ساسی جمھوری اسالمی منھای واليت ن اين بود باھمين قانون اآو ائه دادعتمداری متقابال نظريه ديگری راارقای شريآ 
 فقيه ميتوان يک جمھوری دمکراتيک داشت وبراين پايه توضيحاتی داشتندکه واليت فقيه وتعلق حکومت به روحانيت در

   .ورده استآظھورامام دوازدھم يک بدعتی است که خمينی  شيعه تا

  )تجديد مطلب ھم ضرورنيست چون درتحريرات قبل بحث مزبور مطرح شده(

  روحانیت نهاد جان سخت 

قای شريعتمداری ازنھاد روحانيت بعنوان يک نھاد جان سخت ووحشتناک آنکته بياد ماندنی ازاين مناظره اين است که 
ی رقابتھا در ويا عليه خمينی کودتا کند ،موفق ميشد که بادستياری پسر ،گرشريعتمداری پدرسوال اين است که ا ،ياد کرد

بازھم روحانيت  .جمھوری خلق مسلمان، که بطورحتم حسن شريعتمداری ميشد رئيس جمھور معمول مراجع پيروز شود
 .کجا وکی ميشود فراموش کرد را نقش حسن شريعتمداری دربقدرت رساندن اين نھاد جان سخت ؟!نھاد جان سخت بود

   .حقيقتا که حاکمان درزمان معزولی جمله شبلی وبايزيد شوند

ايشان نشان داد که ھنوز گرفتار عقده ھای شخصی  ،نھادسلطنت ايران ياد  کرداز ريعتمداری بابغض وکينه خاصیقای شآ
 مليون مردم ايران سوارشود و ٨سلطنت توانست درمقام مرجعت تقليد بر درونی است پدرايشان درپناه ھمان نھاد و

خوند ھای درجه اول درصلح آوجود شاه بود که . بمناسبت خوند دويدن به فرنگ بفرستدآفرزندش رابجای پشت االغ 
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