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  نقد مصاحبه فوكوس آنالين 

  با

  اعليحضرت
  حقوقدان  - اميرفيض

 ،قای شھرام ھمايونآاين تحرير اطالع حاصل شد که اعليحضرت درگفتگوی با تلويزيون نزديک به تکميل دراواسط 
غازاقدامات حقوقی برای دريافت متن مصاحبه از آنالين توضيحاتی فرموده اند که ازجمله آدرمورد مصاحبه فوکوس 

   .لمان واقدامات ديگراگرالزم باشدآنالين آفوکوس 

وحذف مختصری الزم  ، اضافهھمايونشھرام قای آباتلويزيون  گاھی وشنيدن بيانات اعليحضرت درگفتگویآبا بنابراين 
   .جام گرفتشد که ان

**  

ن است ھدف آايراد واعتراض دبيرخانه متوجه نيست تنھا قسمتی که بنظرميرسد مت اين تحرير متوجه تمامی مصاحبه سَ 
  .اين نقد است

 مان مصاحبه کننده وھ نآرکن مادی  ،مصاحبه ھا بطورکلی متضمن دورکن است يکی رکن مادی وديگری رکن معنوی
   .نآنھائی ازبوط ميشود به موضوع مصاحبه وھدف ن مرآمصاحبه شونده است ورکن معنوی 

ن محدود به مصاحبه آ نالين برخالف ھمه مصاحبه ھا که رکن مادیآمصاحبه وگفتگوی اعليحضرت دربرنامه فوکوس 
که وارد موضوع شده ومصاحبه  ،است داخل کرده که دبيرخانه کننده ومصاحبه شونده است يک سوم شخص ھم خودرا

  .ويا ناقل قول مصاحبه شونده باشدنرا ارائه دھد آينکه اصل بدون ا ،اصل معرفی کرده است نا ار

به دخالت نادرست وادعای  ،درتحريرات کسانی نيزنالين باشد ازاصالت مصاحبه دفاع کرد وآمصاحبه کننده که فوکوس 
  .حبه شونده سخنی درميان نيامدکشمکش ازمصا و ين ماجرابی دليل دبيرخانه اشاره شد ولی درا

 اين تحرير درابتدایھمانطور که  ،ھمايون شھرام قایآاعليحضرت درگفتگوی باکانال تلويزيون خوشبختانه ھم امروز
   .اشاره شد دراين ماجرابعنوان مدعی حضوريافته اند

 ارد برمصاحبه است وھمچنين ميتوانست انه وقرينه ای باشد براينکه عمل دبيرخ ستميتوانچند روزه اعليحضرت سکوت 
ت وقيم بازی دبيرخانه ولی با توضيحاتی که فرمودند ميتوان به زردگی خاطراعليحضرت به مداخله نادرسد برآدليلی باش

عقيده دارند که متن مصاحبه  ،اين تشخيص موقتی رسيد که عمل دبيرخانه وارد برمصاحبه است يعنی اعلحضرت ھم
    .نچنان که بوده پخش نشده استآ

ه است بپردازد تاشايد اين تحريرميخواھد به ماھيت واعتباربخش مھم مصاحبه که برای دبيرخانه غيرعادی تشخيص شد
بی ، بيانی غيرعادی ون مصاحبه منتسب به اعليحضرت شده استآنچه که بيان غيرعادی درآبه اين مقصود برسد که 

    .نھم ازسوی اعليحضرت موجه نميباشدآگی ازببيان زدآتکذيب ويا  ،سابقه نيست وبه دليل ھمان سابقه مشخص ومسلم

   .اکنون به اتفاق بسوی مقصود ميرويم

  ؟رزو داريد روزی تاج شاھی رابرسربگذاريدآ: درپاسخ به سوال مصاحبه کننده که -١
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  )نامه افغان - (دکترافشاربه اختالف زمان ومکان زھم جدانشوند      جماعتی که شدند ازاول بھم مانوس 

  واكنش مخالفين سلطنت 

ود لآبه بيانات اعليحضرت درمصاحبه مزبورواکنش ھای تند وخشم  تبالبته نبايد انتظارداشت که مخالفين سلطنت نس
نھا بايد از ساده انگاری خودشان آولی  کمی متزلزل ميشود ،نانآخود ساخته نشان ندھند چراکه تصورات فکری 

  .نميکنند را ساله سلطنت ٢۵٠٠خشمگين باشند که درک قدرت معنوی جريان کھن 

   :افتزيري نرادربيتآدارد که  ميتوان  حکيم مولوی فصل مبسوطی درحالت طبيعی گرايش افراد به اصل خود

ش      و ل  د ازا ودورما ش      ی  و ل  وید روزگارو   باز

وجود داشته است واين  درطول سالھای مبارزه کشمکش درتضاد وموقعيت حقوقی وسياسی وھويتی اعليحضرت ھمچنان
مواردی درسابق ھم بوده که  ،رجوع نشان ميدھند اولين بارنيست که اعليحضرت به موقعيت اصيل وقانونی خود التفاتِ 

اين بيت ھم برای اھميت  از مورد سنگرن آ مژده مورد انتظارتلقی کردند که در نراآنرابه فال نيک گرفته وآسلطنت طلبان 
ليحضرت به موضع حقوقی وقانونی نسبت به گرايش اع سلطنت طلبان[طرفداران نظام پادشاھی] موضوع وتکليف 

  .استفاده نمود

  خط قائم برتداوم ناسخ ھرربط وخط  مد به خط آای ياران که شاه ده مژ

  نين تکليف گشتــق برما چُ ــکم حَ حُ   شتازگـــــرپل زراه بـــبشکنيد ھ

ارد استثنائی گذشته نخواھد نيزخارج ازمو حاضر مورد ت  بتحقق نگرائيد  وشت اعليحضربازگولی ھمانطورکه ميدانيد 
به  نکه نويد بازگشت ايشان راآگاھی سلطنت طلبان است که بيانات اعليحضرت درمصاحبه مزبوربا آبود به اعتبارھمين 

   .رفتنطور که انتظارميرفت مورد استقبال قرارنگآ، ازسوی سلطنت طلبان مسيرقانونی سلطنت ميداد 

  نالين آسوال ديگر فوکوس   -٢

    :نالين پرسش دوم خودراچنين مطرح کرده استآفوکوس 

   >کوتاه زمانی بعد ازدرگذشت پدرتان درمصرشمادرمصربه جانشينی اوبرگزيده شديد<

  :پاسخ اعليحضرت چنين است

اين مراسم دربيستمين زادروز من برگزارشد. طبق قانون اساسی ما، ميبايستی به اين سن رسيده باشم تابتوانم شاه «
   »شوم البته بعد ميبايست درمجلس ھم سوگندپادشاھی ياد ميکردم بنابراين ميتوان گفت که بنابرقانون اساسی شاه ايرانم

 سی مشروطيت است ولی اسناد سياسی مبارزه خاصه بيانات مکرراسا پاسخ اعليحضرت نقل قول وتشريح قانون گرچه 
 ن قبول فرموده اند ازآسلطنت وتصدی  ايشان نشان ميدھد که باقاطعيت تمام اجرای متمم قانون اساسی رادرمورد انتقال

   ؛باب نمونه

که شمابه سن  اکتبرروزی ٢١براساس گزارشھا قراراست روز اعليحضرت درمقابل اين سوال مجله پاری ماچ که <
اگرقدرتھای بزرگ ازطريق پرزيدنت سادات ازشما  ،يق دفترخود پيامی برای ملت ايران بفرستيدرقانونی ميرسيد ازط

   ؟>بخواھند که ازارسال پيام خودداری کنيد چه خواھيد کرد

  :پاسخ اعليحضرت چنين است
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نابراين منست ب

برايم رقم ز 

ضرت قبال ودرمص

نشده بودوليعھد 
واسته ودرحقيق

دربيان اعلي ،>

ت نھاد پادشاھی
تصميمزاست که

سال ٢۵حدود 

ضرت مبنی براي

نجآست مقصود

   ۴برگ  ١٢/ ٠٧

١٣۵٩بان آنھم
ن تغييردھآند در

« ،بانماهآ نھم
 ايران اعالم داش

ی اولين پيام نو

برای نخستين 
  »م ......

احبه باپاری ماچ

نکه درتاريخآز

زايجاد اامايلم ا
ايران يک کش 

  »داشته باشد

د ازارائه اين نم
ی نفرموده اند ک

سومين سوال -

خرين سوالیآن و

ميتو –الين س ان
  ؟ کنيد

ضرت ميفرمايند
خائن خواھند دان

شی راکه 

اعليحض را ،

اختيارخودم وه
چنين خو 

><ت

 تاريخ وھويت
سته اند  وامروز

پس از ح ضرت
   .ان باد

پرمعنای اعليحض

ان ثبت تاريخ اس

 ٧/ ٢٠١٢

روزنھ«
نميتواند

درپيام
قانونی

درابتدای

»......
ميگويم

درمصا

پس ا«

دراينجا
- شود 
د وجود

مقصود
موزونی

٣-

سومين

فوکوس
زندگی

اعليحض
من راخ
اين نقش

من به«
ام  

عبارت 

رسالت
نميدانس

اعليحض 
شاياور

سخن پ

از ايشا



 حقوقدان

نميشود  را 

رساله ايران 

ن خود نگاه 

عنوان  ضرت

 بلکه عموم 

 شان ساخته 
   .شان است

رضا شاه 

ح - اميرفيض -ضرت

شاھی دارد اين

مرگ سه ھزار

نستن درچشمان

اعليحض نند که

ھا اعليحضرت

رنوشت مقيد ايش
م ايشبودن تصمي

  وسی

 اعليحضرت ر

  "د ھستند؟

س آنالين با اعليحض

يخ مدون شاھنش

که سند مپذيريم 

ازنتوانننگين تر

عليحضرت ميکن

نه تنھ ،نآمرگ 

رسالتی که سر
منتظرجدی ب ،گ

د ذر   ود ن
فردو            

 در گفتگو با

ھدپھلوی وليع

نقد مصاحبه فوکس

ال تاريس ٢۵٠٠

 اين ننگ را بپ

ونراتب مھم تر

ی رامتوجه اعل

ناسبت امضای م
 

جدی بودن به 
انده درحال مرگ

و مان  ھد و زپ
                  

ھرام ھمايون
  می پرسد:

اھدخت نور پ

  ھست""

 

٠بيش از ملت ما

شن کنيم يابايد

رساله ايران بمر

ستند که اتھاماتی

ران است که بمن
 .خواھد ساخت

مبنی برج ودشان
ن ايران درماآ و

ھآ د               ز ور
                 

*** 

در برنامه شھ
ھرام ھمايون

شاھی باشد شا

ضرت:ح اعلي

بايد حفظ کرد مل

رابطورقطع روش

 مرگ سه ھزار

نيس  پادشاھی]

اير ی شاھنشاھ
متھم خ   نشدنی

تصميم خو رف
حال نزع است و

و ه  آجا  دن 
                 

د )٢۵۵١تير
دوم شھ

 ايران شاھنش

پاسخ  

اب که اين نھاد ر

 راه خودمان ر

ه امضای سند

طرفداران نظام
  

 سه ھزارساله
 وسرزنش پاک

طر ه باشند که
ه ھزارساله درح

ھان
                

ت ٢١( ٢٠١٢

گر نظام آينده

   ۵برگ  ١٢/ ٠٧

ه من اين است

مابايد –گرفت 

اميکنيم  »

وقطعی است که
   .ست

[ط لطنت طلبان
 .ن داده اندآه

حتم تاريخ حيات
مالمت و به را ن

ضرت بياد داشته
 ھمان ايران سه

         

٢جوالی  ١١

آيا اگ"

        

 ٧/ ٢٠١٢

عقيده«

ناديده گ

راامضا

معلوم و
کردن ا

اين سل
خائن به

بطورح
ايرانيان

اعليحض
متوجه

       

  

  

روز 

  

  

       

 


