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  نقد بیانات اعلیحضرت درمصاحبه بادویچه وله
  حقوقدان - اميرفيض

  :اعليحضرت ازکسانی است که ، رضايترجواز اين تحري

  »،  نقد ميکندچشم بسته حرف ھرکسی راقبول نميکند، تحقيق ميکند«      

  از ھمين مصاحبه دويچه وله)(                                                                                                      

بياناتی داشته اند که به اعتبار توصيه ونيز منطقق لمان آوله اعليحضرت درگفتگوی بادويچه درھفدھم اکتبرسال جاری 
  .ن ھمت ميکنيمآفاق به نقد ، به  اتمصاحبه

ھيچ موضوع تازه که تجزيه وتحليلی اعليحضرت بعنوان يکی از رھبران اپوزيسيون معرفی شده اند  که ،دراين مصاحبه
دردسرسازکه نقد مصاحبه رااز نظرمعنی کمی تکراری  التی                                     ّ ديده نميشود ھمان نظرات سابق است بامکم   ضرورسازد را

  .ھد کرد رعايت موضوع رامرعی داردميسازد که اين تحرير سعی خوا

که ماھيت نظام  الزم دانسته اند مريکاآيرعربستان دررابطه ايران بامسئله ترور سف سوال اعلحضرت درپاسخ به -١
نراتشريح بفرمايند دراين تشريح است که متاسفانه لزوم حمايت ودخالت آ جمھوری اسالمی ولزوم مقابله با

جھان «« ن شده اند کهآمطرح ميفرمايند وخواھان برای چندمين باررانيان رازاديبخش ايآخارجيان درمبارزه 
ودردنبال توصيه به جھان، کيفيت قدم ھای  »»نچه تابحال پيش برده است قدمھای بيشتری برداردآفراتراز

 نرابرای ايرانيان تدارک به بينندآجھانيان قيام ھای کشورھای عربی ومصر که ««بيشترراتشبيه ميفرمايند به 
  »»که مسئله فقط از ديد منافع امنيتی واستراتژی جھانی نباشد بلکه بنفع مردم وملت ماباشد اين شرط به

  )١( نقد مطلب 

  دخالت غرب درمبارزه ایرانیان

حقوقی محسوب وقابل اعتباراست که مربوط ومتعلق به حق قانونی باشد درغيراينصورت شرط     ِ شرط   ھنگامی ،شرط
نجاکه آاز  ازچنين شروطی بنام شرط خالف قانون وشرط خالف مقتضای عقد نام برده استقانون  .محسوب نميشود

مداخله خارجيان درامورکشورازھرباب که باشد حق قانونی افراد دعوت به 
ن دعوت ھم فاقد اعتباراست  آ، شرط متعلق به ن کشورنيست وخيانت محسوب ميگرددآ

   .فکرميکنم يک مثال قضيه راروشن کند

که مرد ھرکاری که خواست باھمسرش  تد نيسزاآنقدروسيع وآ حقوقی نسبت به ھمسرخودارد ولی اين حقوق ،یھرمرد
.  از ن اعمال سبب رضايت ھمسرش ھم بشودآ بشرط اينکهبنمايد ال باھمسرش ممثال بيگانه رادعوت به برخی  اع بکند

ست وھرجامطرح کند خفت وشرمساری حق درست ني بيگانه راندارد شرطش  نآحق دعوت  ،ن مرد بی غيرتآنجا که آ
   .اوست

دعوت بيگانه  ،مقررکرده از مواھب  وطنش استفاده کند  حق خيانت ،ن ملتآ                                   ِ ھرفردی حق دارد درحدی که قانون وعرف  
وامثالھم راندارد ولذا شرط زادی وايجاد دمکراسی آتامين   به بھانه مخالفينخارجی به کمک  به دخالت درامورکشور،

بزک برای عنوان ميشود درامورکشور به مداخله  دعوت خارجيانچاشنی برای  اين نوع شروط که غالبا  ،تبردارھم نيس
          .به دخالت است ونه مقبول است ونه مسموع. اثرش فقط ننگ واتھام بيگانه پرستی است کردن ماھيت دعوت
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تاگزينه ی ملموسی که بعنوان بديل ««ن دائر براينکه وانگھی اعليحضرت درھمين مصاحبه  برنظريات سابقاشا
تاکيد  پيش خواھد رفت ونه جھانيان خواھند توانست ......زاديخواه آنه کارنيروھای  ،»»جمھوری اسالمی معرفی نشده

  دارند

 وديل جمھوری اسالمی بوجدــزاديخواه گزينه ملموسی بعنوان بآنيروھای  کهصورت چه عجله ای است ھنوزندراي
شخص چرا ، ده اندينده ی نامعلوم داآدر را نآواری به تشکيل درھمين مصاحبه اميد ھم واعليحضرت نياورده اند

تنه بعنوان يکی از  ونکبت دعوت خارجيان رابه مداخله درامورايران وتدارک تظاھرات رايک اعليحضرت باراين ننگ 
مورد نظرشان شکل بگيردوعموم  وکنگره ملیصبربفرمايند که اپوزيسيون تشکيل  لایررھبران اپوزيسيون متحمل شوند

که افتخارتبديل ايران به ليبی  دزاديخش ايران صادرکننآرھبران اپوزيسون دعوت نامه مداخله خارجيان رادرمبارزه 
   .وزيسيون بشود نه اعليحضرت به تنھائیوعراق وافغانستان نصيب ھمه رھبران اپ

نکته تازه ولی تلخ درنقطه نظر اعليحضرت که تاکنون سابقه نداشته است  اعالم غبن از عدم مداخله غرب دراموربرخی 
ر ت فشا حکومت ھای غيردمکراتيک راتح می بايستپس از فروپاشی شوروی غرب ««که ميفرمايند  کشورھاست از

  »»قرارميداد

که غبن پذيرھم گرديده شناخته شده دخالت غرب درامورکشورھا چنان حق محکم حقوقی  ن اعليحضرت مسئلهدراين بيا
نسبت به قصورخودش درگذشته بعلت عدم دخالت درامورکشورھا عذرخواھی کند  ھم ، غرب بايداست  ودرجبران مافات

   .وھم به تکليف خود دردخالت درامورکشورھا سبعيت بيشتری بخرج دھد

ميکنند وھريک سايت ونام  !فعاليت ھای سياسیو تحقيقاتی نشان ميدھد که وابستگان به جنبش سبزکه درخارج رشيآ
نکه درروزھای خروج از ايران سرافرازانه خواستاردخالت وتحريم سفت آ مخصوصی رابخودشان اختصاص داده اند با

گاه شدند ويااستيضاحات آه قبح اين درخواستھا به ايران بودند کم کم ب نظامی مريکائی وحملهآان از طرف وسخت اير
ولی خودشان رابه بيگانه علنی ميکنند فلت ونادانی بيدار کرد وکمترتوسل ازخواب غ نھا راآ ميھن پرستان ايرانی

واين رط انتقال دمکراسی به ايران ھمچنان تکرارميشود ھای اعليحضرت برای مداخله غرب درامورايران بشاصرار
سال کوچکترين تالشی  ٣٢زاد بخصوص غرب دراين آجھان «« ايشان درھمين مصاحبه ميفرمايند خود  که درحالی است

 سال ادامه يابد که اگر ٣٢چرابايد دعوت از مغولھا  دراينصورت »»زاديخواھان دمکرات نداشته اندآ برای ديالک با
  .ايران وايرانيان است الگوی عراق وليبی برای ،روزی ھم اين دعوت ھا اجابت گردد  ھديه مدعوين

تاده روز ديگرعمليات ھوائی عليه ليبی ادامه خواھد «مده بود که فرمانده ناتوگفته است آدرخبرھازھم امرو : حاشیه

  »يافت

روزديگرادامه خواھد يافت؟  زيرا ھنوز  ١٠ست بمباران ھای ناتو تاچرادرحاليکه قذافی کشته شده جنگ پايان يافته ا
نطورکه غرب ميخواھد ويران نشده است  شايد ده روز کافی باشد وشايد ھم نه ھدف از آوصنعتی ليبی  زيربنای اقتصادی

مالحظه  ،مريکا قرارگيردآينده ليبی ناچارباشد که زيرکنترل غرب وآنابود ساختن کشورليبی بود تاحکومت  دخالت ناتو
 ٨٠٠٠درھمين مدت کوتاه ناتو  نھا به کجا کشيدآای رزادی بآوردن آغرب برای از کرديد که دعوت الت ولوت ھای ليبی

ھم کشته شده اند  غيرنظامی  ۵٠٠٠٠بارليبی رابمباران کرده وعالوه برنابودی تاسيسات صنعتی وانرژی ودريائی 

   پایان حاشیهکاراست  وھنوز اين اول 

به جھانيان نشان دادند تاجای گله درعراق وليبی  رابرای ملتھا زادی ودمکراسی خودشانآمريکا الگوی آغرب بويژه 
  .وتاسف برای ملتھا باقی نماندوناباوری 
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  )٢(نقد مطلب 

  سوال بدون جواب 

سال است که از اعليحضرت سوال شده وبی جواب مانده است ھمين سوالی است که دويچه  ٢۵يکی از سواالتی که الاقل 
   :. سوال اين استنده استوله دراين مصاحبه مطرح کرده که متاسفانه بازھم بالجواب ما

  »شما صحبت از گروھھای مختلف کرديد اين گروھھاکه نام برديد چه کسانی ھستند«   

نرانشان داد ولی آاعليحضرت به اين پرسش پاسخ نفرمودند چراکه چيزی که وجود واقعی وحقوقی ندارد نميتوان عينيت 
  بعنوان عين واقعی مدعی شد.دمھای ساده وظاھربين آمجازی بودن ھمه چيز راميتوان به 

  )٣نقد مطلب (

  تناقض دربیان ومالحظات

زاد وبه آسالھا من به جھان «« :متکی شده اند که بسيارتامل انگيز است ميفرمايند دراين مصاحبه اعليحضرت به مطلبی
که داشتيد  تنھا ديالوگی ،موجوديت جمھوری ا سالمی سال٣٢خصوص جھان غرب بارھا اين راتاکيد کردم که شمادراين 

مکرات دزاديخواه وآ بارژيم جمھوری اسالمی وسرکردنگانشان بود وکوچکترين تالشی درايجاد  ديالگ بانيروھای واقعا
    »»نداشته ايد

   .متناقض ومتضاد است )بتوضيح زير(، بامالحظات وتصديقاتی زاديخواھانآ بيان اعليحضرت دائر به عدم ديالگ غرب با

مريکا درخطابه خود درسازمان ملل متحد وکنگره ونيز اظھارات وزيرخارجه آری اظھارات صريح رئيس جمھو -١
ومحکم ترازھربار وتخصيص بودجه ھای کالن وايجاد فرستنده ھای خبری متعدد وکمک ھای ن کشوربدفعات آ

، مالحظات عينی وتصديق شده ای است که به ھيچوجه پذيرای شک وترديد نآومشابھات  مالی به افراد
   .زاديخواھان ومخالفين جمھوری اسالمی نيستآيت وکمک به باصطالح درحما

 -نھاآزاديخواھی درخارج ازکشوردرتائيد حمايت وسرمايه گذاری غرب روی آاظھارات برخی ازعناصرمدعی  -٢
تصديق  ،ن درخبرگزاريھاآزيرنظرشخصيت ھای سياسی کشورھای خارج وانعکاس  تشکيل کنفرانس ھا

مخالفين جمھوری اسالمی بلکه اين بامريکا آديالگ بين غرب و دليل برقراری  نه تنھا ومالحظات عينی است که
که درمسيراجرائی خود باصرف سرمايه خارجی به تشکيل شوراھا وکنگرھا وسازمان  ن استآديالگ ھا ونتايج 

است انجاميده مريکا آمريکا درخارج ازکشور وچه بوسيله وزارت امورخارجه آھا چه بوسيله عوامل 
  )مرکزسازماندھی ايرانيان مخالف رژيم برياست دخترديک چينی دردوبی(

بطور دائم بارھبران وقانونگزاران کشورھا دررابطه بامسائل ايران تماس ««اعالم اعليحضرت به اينکه  -٣
 زاديخواھان است مگر اينکه اعليحضرت راآمريکا وآقاطع ترين دليل برقراری ديالک بين غرب و »»دارند

  .ب وھوا وجانوران ايران باشدآزاران کشورھا درباب وياديالک ايشان بارھبران وقانونگ ديخواه نشناسيمزاآ

  بنابرمالحظات وتصديقات باال:

  است زيرا: »ايجاد معذوريت  وياايجاد مصونت«وبيشترگويای اعيحضرت از غرب موجه بنظرنميرسد   گاليه

، فاقد تشکيالت فاقد شخصيت حقوقیزاديبخش ايرانيان آ تصديق دارند که مبارزه ت  ريحضلاع، مصاحبهدرھمين  –الف 
   .کمک غرب ھم بيفايده استوموجويت است وابراز عقيده کرده اند که تااين مھم صورت نگيرد 

يت حقوقی زاديخواھی ايرانيان که موجوآبرای کمک به مبارزه بنابراين توقع وانتظار ازغرب وشرق وياحتی افراد ايرانی 
. پيگيری اين نمايش ن خدمت به بيگانه ولکه ننک پاک نشدنی استآنھم کمکی که ماھيت آ ،ندارد انتظاری نامعقول است

  .راميتوان درمفھوم ايجاد معذوريت وياتصورمصونت گرفت
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  )۴نقد مطلب  (

  رسالت ووظیفه

برای ايرانيان  زاد راآانات يک انتخابات فراھم ساختن امک  ،نين درمصاحبه ھای قبلاعليحضرت دراين مصاحبه وھمچ
  .!  وظائفی ھم برای خودشان معين کرده انددررابطه بااين رسالت و رسالتی برای خودشان دانسته وميدانند

 نراآھائی است که درحقوق اسالمی بکاررفته وبنابراين کاربرد ه رسالت ازواژ ،، به معنای ابالغ امرخداوند استرسالت
 د به دوصورت ممکن است يکی رسالت پيامبران که امرخدا رانابالغ وماموريت ازناحيه خداو .اسالمی يافت بايد درحقوق

د ورسالت دوم موھبتی است که خداوند به نبه مردم ابالغ ميکن ، دعوت به توحيد وپرھيزکاری ھذيب اخالقجھت ت در
  »مستند ايات قران«   ندزندگی مادی مردم رافراھم سازووعدالت راپايدار وامنيت مردم راتامين پادشاھان ميدھد که رفاه 

رسالت رسول خدا راجاری سازند و ھمچنين بااطاعت  ،به مقرارت دين تاباعمل متوجه افراد است ،وظيفه وتکليفواما 
  .از فرامين شاه وقوانينی که بتوشيح شاه رسيده است درانجام رسالت پادشاه کمک کنند

   .يکی از حکما درباب تکليف بيان خاصی دارد که تقريبا چنين است

   »دنورآد بدست مينوليت ھای قانونی که بدوش دارکماالت وترقيات خود رابمناسبت وجود تکاليف شرعی ومس انسان ھا«

ه نشانی خودش ن است که کسی نامه ای بآنميتوانند برای خودشان رسالتی قائل شوند اين عمل ھمانند   دبنابراين افرا
پست کند  ھمچنين است ھيچکس نميتواند برای خودش تکليف ووظيفه ای قائل شود زيرا ھمانطور که عرض شد تکليف 

   .است الغيرودر حقوق مدرن قانون ووظيفه از مشتقات رسالت پيامبران وپادشاھان 

رات منطقی وحقوقی است واال  البته که افراد ينکه گفته شد افراد نميتوانند برای خود رسالتی قائل شوند به اعتباالبته ا
رسالت من اين خواھد بود که دواستکان < :قای حسين پناھی گفته استآميتوانند برای خود قائل به رسالت شوند چنانکه 

  نھاراباخدای خويش چشم درچشم نوش کنم>آچای داغ را ازميان دوجنگ خونين بسالمت بگذرانم تادرشبی براحتی 

 ھمان است که درھم  رسالت اعليحضرت  سلطنت ونمايندگی نھاد سلطنت وتکليف ووظيفه ايشان  ،ددرتطبق مور 
    .، لھو و سھو استن ھرچه بفرمايند ويابکنندآوخارج از ياد فرموده اند مقررشده است  بان آدرنھم  که یسوگند

  )۵نقد مطلب  (  

  تلمذ دمکراسی 

اگرقراراست اخوان «« :نجاست که  فرموده اندآيسابقه است مقصودم که ب مده آ اعليحضرت اشاره ای دربيانات
  »»المسلمين خالء بعد ازمبارک راپرکنندسرمايه گزاری برای دمکراتيزه کردن چنين کشوری خطرناک خواھد بود

  نراتلمذ کند)آسو خالی که وجای ر(تفسير بسيارجديدی است بردمکراسی 

  نقد ششم 

   نیاز به بختیاریها

ازھمان نخستين روزی بختيار«" ميگويد، سوال کننده دراين مصاحبه دررابطه باحکومت سکوالرمورد نظراعليحضرت
  »با اوتوافق داشته باشيدمدن به پاريس نتوانستيد آ زاکيد داشت چرا شما بعد اتمد برحکومت سکوالرآکه سرکار

مد برحکومت سکوالرتاکيد نداشت بلکه صريح آرکارگاه است  بختيار، نه تنھا ازنخستين روزی که سآ سوال کننده نا
ب درحکومت جانبداری وازخواسته خمينی دراجرای قوانين اسالمی جانبداری ورعايت وروشن از حضورحاکميت مذھ



 حقوقدان -اميرفيض  - ولهنقد بيانات اعليحضرت در مصاحبه با دويچه        ۵برگ  ٢٣/ ١٠/ ٢٠١١ 

مد برای اولين باردرمصاحبه باباشگاه روزنامه نگاران فرانسه مسئله آنکه به خارج ازکشورآنرانويد  ميداد ولی پس ازآ
   .رھم قرارگرفترد اعتراض يکی  از خبرنگاران  حاضوالر  رامطرح ساخت که اين تغيير عقيده موحکومت سک

 :نھاقابل ارزيابی وشناخت است نه درموقع برکناری که گفته اندآدرزمان تصدی وحکومت  ،ورد اعمال افرادآعقيده وبر
  حاکمان درزمان معزولی جمله شبلی ويايزيد شوند> <

مروز به ا«« :ابراز داشته  وميفرمايند اعليحضرت نسبت به بختيارتوجھی من غيرحق وفساد انگيزدراين مصاحبه 
  »»ز ھرزمانی احتياج داريمبختياريھا بيش ا

از رئيس جمھوری خدا نکند که اين توصيه جای قبول بازکند  بختيار که رسما  ،توصيه ناحق وفساد انگيز است اين يک
پاندار به عراق برای آسوپر  ھواپيماھای پيشرفته نوايران استيضاح ميکند که چرادرداد فرانسه درجريان جنگ عراق

بمباران ايران ترديد دارد وچرا عراق خارک  ومنابع نفتی ايران رابمباران نميکند اين چنين موجودی لياقت ايرانی بودن 
  .ندارد تا چه رسد که ايران به امثال اونياز مند باشد را

  )٧نقد (

  وموکت خانه

ما ھنوز خانه رانساخته ايم ميخواھيم «« اعليحضرت مانند مصاحبه ھای قبلی  که تکيه کالمشان ،درپايان اين مصاحبه
  .ينده بکاربردندآرادرمورد شکل نظام  »»دعوا سررنگ موکت وکاغذ ديواری کنيم

  .اثبات مورد نداننده محکمی برای اين توضيح بنظر ممکن است الزم باشد تا اعليحضرت تمثيل ساخت خودشان راپشتوان

نه  ،دردنيای امروز کسی که ميخواھد خانه ای بسازد اگرعقل معاش داشته باشد به متخصص رجوع ميکند  ومتخصص 
است تعيين [کف پوش چوبی]  دوھارد و نرا که موکت وياآتنھا نقشه خانه راميکشد بلکه رنگ اطاقھا وکف پوش ونوع 

ن آنه تنھا خانه ای که ميسازد  ولی کسی که عقل معاش ندارد ،ماده نيز معين ميشودآميکند  وحتی تاريخ تحويل خانه 
ن ميپرسد که برای رنگ ديوار وياکف اطاقھا آاين ون خانه ھم از آم خانه ای نيست که بدردش بخورد بلکه بعد از اتما

  .ن نظرميرود تاشخص ديگری نظر ديگری بدھدآمد ونظريه ای داد دنبال آچه بکنم وھرکس ھم که 

طرح اصلی  تامين، کمال وکامليت درتصميم ھای سياسی است کارسياسی نياز به عقل ودرايت سياسی دارد درايت سياسی
يک لحظه ھدف سياسی سردرگم نماند مبارزه سياسی بايد ھمه ابعادش روشن ومتکی به وطرحھای اظطراری است که 

  .شنای مردم  ومنطبق بافرھنگ ومنش ايرانيان باشدآنص وقانون باشد  

چنين مبارزه ای خودش حرکت به جلو دارد موانع راميشکافد وجلوميرود ومبارزين رابدنبال خود ميکشد  مبارزه است 
 تمبارزه روی خط تاريخی عقيده وھويت ملی حرککند نه اينکه افراد برای مبارزه ترسيم خط کنند که تعيين تکليف مي
ن خط منحرف شد ميشود لکوموتيوی که ازخط خارج ودرجاده خاکی افتاده است  يعنی ھمين وضعی آميکند وھيمنکه از 

     .ن روبرو شده استآکه مبارزه ماايرانيان با

   

  

     


