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  حقوقدان -اميرفيض

 بان سال جاری آ ٢٢بتاريخ  قای ترامپآارسال نامه اعليحضرت به  بفاصله کوتاھی از ،برخالف انتظار
مريکا به نامه اعليحضرت آرئيس جمھوری  نرا کنجکاوی بيشترآميتوان  اھرظموقعيتی ايجاد شد که علی ال

 .انجام دادواشنگتن  استوديو از بانآ ٢۶درتاريخ بی بی سی  مصاحبه ای بود که ین برقرارآ وتلقی کرد 
ترتيب مصاحبه  نبوده و ويا چھارروز بيشترکه تنھا سه  ،قای ترامپآرت به نزديکی تاريخ نامه اعليحض

ه تباطی را بين نامقای ترامپ داشت ميتواند ارآکه محتوای سواالت صريحا اشاره به نامه اعليحضرت به 
   .وردآ ومصاحبه بتصور

  موضوعات درنامه 

قای ترامپ مد نظرقرارداشته دراين تحريرمطرح وسپس مصاحبه آموضوعاتی که درنامه اعليحضرت به 
   .ورده خواھد شدآرابطه با نامه ودرخواستھای اعليحضرت بنقد  درن آمطالب  و

  مذاکره با نيروھای سکوالردموکرات -١

دعوت ايشان برای ھمکاری با نيروھای دمکرات  ،قای ترامپآامه به مھمترين درخواست اعليحضرت درن
   .ايران است در سکوالر

نجا که اسناد سياسی نشان ميدھد اين درخواست اعليحضرت سابقه ای سی ساله دارد که شايد بتوان آ تا
اکره با بيانيه ويا مصاحبه ای ازايشان دردست است که اين خواست وانتظار ايشان که مذ گفت که کمتر

 البته نوساناتی داشته است مدتی خواھان انحصار ؛سکوالر ودمکرات است تجديد نشده باشد نيروھای
 تماس بيگانگان تنھا با نيروھای سکوالر وقطع رابطه با جمھوری اسالمی  وبعد قائل به تخفيف شدند و

رفرصت ديگری اصوال با ونيروھای دمکرات تواما ودکشورھای غرب  وموافقت فرمودند با مذاکرهاجازه 
راھی برای پيشبرد دمکراسی  نراآ مذاکره غرب با جمھوری اسالمی وايجاد رابطه ھم موافق شدند و

شان ھم نامه ای به خامنه ای با  بلکه شورای به حرف بسنده نکردند،اين خصوص تنھا  در و ،شناختند
ترامپ ھم دعوت به  اکنون که از و او دعوت به ھمکاری کرد از نوشت و رھبرجمھوری اسالمیعنوان 
  !؟ی شده اين مثلث ھمکاری سه گانه چگونه صورت اجرائی ميتواند پيدا کندھمکار

   برسميت شناختن اراده مردم -٢

اراده مردم  درخواست قرارگرفته برسميت شناختن موضوع مھم ديگری که درنامه اعليحضرت درمقام
   .ايران است در ايران است مبنی برخواست تغييرات بنيادين حکومت

مورد اشاره مصاحبه کننده خوشبختانه  ،نجا که درخواست موجھی محسوب نميشودآ درخواست مزبور از
   .با اعليحضرت ھم قرارنگرفته است
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  منجنيق فلك سنگ فتنه ميباردز

  بالئي تازه رسيده

ل قبولی مانوس وقابنظر ازسوی رئيس يک کشورخارجی اظھار برسميت شناختن اراده مردم يک کشور
 ،برسميت نشناسد اراده مردم ايران رامريکا آرئيس جمھوری  ن اين است که اگرآمفھوم حقوقی  و ،نيست

يک جامعه  وموازی  ن اراده ارزش واعتباری ندارد واين امری نيست که با حاکميت ملی واستقالل کشورآ
ديگر وجود  ور وحاکم يک کشوراساسا ھيچ رابطه حقوقی بين اراده مردم يک کش ؛باشد اپذير نراآ منور

 معلومِ  و .گرفتن مسيرقانون قرار ن بفرض کشيده شود. رسميت يعنی درآندارد که بحث رسميت يافتن 
 از بدون درنگ اين است که ھيچ قانونی ويارسمی درجھان مورد تائيد نيست که اراده مردم يک کشور

  .ويا غيررسمیچه رسمی  شناخته شود »قابل قبول اراده«سوی کشور ديگری 

ن برده رسم آن حق را برای آنکه صاحب برده آمگر< ؛بردگان دارای ھيچ حقی نبودند ،درنظام برده داری
 ن حق را درنامه سند بردگی برده ثبت ميکردند> برده نميتوانست کاسبی کند ويا عملگی باآ<که ، >کند

چقدرموضوع با  .اخته ميشداجرت بکند مگراينکه اين حق برای او برسميت ازطرف صاحب برده شن
متاسفانه نزديک مريکا آدررابطه با برسميت شناختن اراده مردم بوسيله درخواست ونظر اعليحضرت 

   .است

 اين عبارت <برسميت شناختن اراده مردم از که بخاطرم ھست ھيچگاه تا به امروز اعليحضرت از نجاآ تا
مده که اين آده وچه تحولی درمشاورين ايشان بوجود استفاده نفرموده بودند  نميدانم چه ش مريکا)آسوی 

    ١. تبار پسند اعليحضرت شده استبصورت امرعادی وبا اع ويرانگرو نادرست  افکار نظرات و

نرا ميتوان درسخنرانی ايشان درباشگاه آقرينه  ؛اين چنين اظھاراتی ازناحيه اعليحضرت بيسابقه نيست
ايرانيان ولی اعتراضات  ،ان گواھی وطن پرستی برای ايرانيان شدندمريکا خواھآ مريکا ديد که ازآدالور 
درکمال تاسف بصورت  ولی اکنون ، گرديدندھائی که سنگ فتنه ميانداختند متوقف  ومنجنيق دش کارساز

   .بالئی تازه برمبارزه ايرانيان سقوط کرده است

شده ودردسری بردردسرھای بھرحال جای شکرش باقی است که مصاحبه کننده  وارد موضوع مزبور ن
   .موجود نيفزوده است

  زاد شدهآمنابع مالی  -٣

که ممکن است درجھت فعاليت  ،زاد شده ايرانآنگرانی شده است ازمنابع  قای ترامپ اظھارآدرنامه به 
   .ھای تروريسی وسرکوبی مردم ايران قرارگيرد

                                               
نوشته پيام ھای اعليحضرت که در فيس بوک (تارنمای غيررسمی) و سپس در انتقال به تارنمای رسمی صورت ميگيرد بی مھابا   - ١

پسنديده نيست. در پيامی پيش کشيده ميشود و از سوی اطرافيان ناشی  ناشی از ناشيگری و يا نيت ھای ناخير و توام با شر است که
با » رييس شورای ملی!«با شکوه مردم در پاسارگاد صادر شد، نشان از آن داشت که اعليحضرت  و خودجوشکه در پی گردھم آيی 

اراده مردم ھمسويی نداشتند و از آن انتقاد شده بود. چطور از رييس يک کشور ديگر ميتوان درخواست پذيرش اراده مردم را کرد 
 ک-زمانی که خود به آن اعتبار نميدھد؟ ح
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 ه حلی که ممکن است بتواند ھد ھمراه با رااشاره بسياربا اھميتی فرموده اند که اين تحرير اجازه ميخوا    
يد درفرصت ديگری ارائه آبحساب برای رفع  نگرانی اعليحضرت که نگرانی عموم جھانيان ھم ھست 

  .طريق کند

  وامــــــا مصاحبه

  بارقه اي كه زود خاموش شد

 ارقه ایبيان اعليحضرت قرارگرفت ب درمدار که درمصاحبه مزبور یبرجسته ترين وحساسترين موضوع
به سلطنت طلبان امکان دھد که برنامه رفع درست  ن درمسيرآقراردادن  بود که ميتوانست با توضيح و

مريکا به اجرا گذاشته شده بايک اقدام آمحظورات سياسی اعليحضرت را که بوسيله وزارت خارجه 
 ھم شده بود کليدیه ميتوانست وشروع کالمی  ديگر اشاره ای ک در شوند و ترامپ خواستار ھمگانی از

   .درفع محظورات سياسی تحميلی براعليحضرت گرد فعاليت سلطنت طلبان برایبرای  مجاز

 ،فرمودند ۵٧به دوران قبل ازشورش  که اعليحضرت  اشاره مختصروسربسته ای : اشاره بيشتر اينكه 
ايران شد خيلی  اسالم راديکال جايگزين حکومت ونظام سکوالر ودمکراتيک ورشدند کهآبدرستی ياد  و

اشاره ای ميفرمودند که غرب مانع مبارزه ايرانيان عليه حکومت  اگر حاليکه در ،کردند ن عبورآ سريع از
حتم مصاحبه کننده عالقمند ميشد که دراين مورد توضيحات بيشتری  شد بطور جمھوری اسالمی  کاليراد

اعليحضرت طرح ھنری برشت وزارت وھيمنجا بود که بمناسبت سوال مصاحبه کننده  ،دريافت ميداشت
 وردندآبتوضيح مي را  مريکاستآخارجه امريکا که نمودی کامل ازسلب حقوق سياسی يک ملت بوسيله 

اينکه  شفتگی عميق  ملت ايران وخودشان را ازآ عدم خرسندی وتا  مساعد ترين فرصتی بود ودرنھايت 
نماد ملی مبارزه ايرانيان يعنی اعليحضرت  ١٣۵۶مريکا با تصميم سياسی خود درسال آدولت ھای قبلی  

قای ترامپ وجھانيان آعليه جمھوری اسالمی کرده است به اطالع  فعاليت ھای سياسی را ممنوع از
طرح (مريکا آتصميم وزارت خارجه  در تا که متضمن اين معنا ميبود که ايرانيان خواستارند؛ رسانده شود
   .تجديد نظرگردد )ھنری برشت

 ه فرصتی ميشد که سلطنت طلبان بتوانند خواسته پادشاھشان راکه با اصول منشورحقوق بشراين اشار
برای  دست به فعاليت ھمگانی ،مريکاستآ ن ننگ بزرگی برای کشورآکامال ھماھنگ است واجرای 

   .بزنند زدودن

اکنون به بخشی مريکا که آ متاسفانه اين بارقه که ميبايست بدرخشد تبديل شد به تقاضاھای ناموجھی از
  .ن اشاره خواھد شدآ از

قای ترامپ بود آ علت نوشتن نامه به ،مھمترين وحساسترين سوالی که ازاعليحضرت پرسيده شد 
بعد  غاز وآکه اعليحضرت مطلب را با اعالم اينکه مردم ايران خواستارحمايت خارجی ھستند 

با  )مريکا ميباشدآھمان  امپ (که بمناسبت نامه به تر لزوم مذاکره خارجيان شرح مبسوطی از
اين موضوع که خارجيان ھمواره با  ايران بيان فرمودند وتکرار نيروھای دمکراتيک وسکوالر

مده آ نھا که سی سال است به تکرارآامثال  دولت جمھوری اسالمی مذاکره کرده اند نه با مردم و
   .زنده فرمودنددراين مصاحبه ھم 
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ھای دمکراتيک چيست؟ بعضی معتقدند که چنين ه <گرو :کننده گفتمتعاقب اين فرمايشات، مصاحبه 
  .گروھھائی اصال وجود ندارد>

 و گمريکا به خواست اعليحضرت که ديالآاحتماال رئيس جمھوراتی سئوال روشن است برای اينکه 
 و يرھائی وجود دارند ياخه ھای دمکراتيک وسکوالرنزديک شود بايد بداند که چنين گروه مذاکره با گرو

  .مذاکره شود ن برنامه ريزیِ آ نھا چيست که متناسب باآجنبه وظرفيت سياسی 

ن برخورد تمدن آيت ــاه بــاعليحضرت به سوال مزبور پاسخی روشن نفرمودند وبحواشی پرداختند که ش
بود وابرازعقيده فرمودند که برخورد بين تمدن ھادرست نيست بلکه برخورد بين ارزشھاست که مردم  ھا
ب آ ارزشھای ديگری که باھم سازگارنيستند وبعد ھم مثال روغن و ارزشھا دفاع ميکند ودولت ھا از زا

  .را زدند

برخورد ارزشھا مطرح شده دريکی دوسال قبل ھم يکبار  ،ھامزبور که بجای برخورد تمدن = فکر حاشيه
 اين مھم غافل مانده است ولی تصورميشود از البته که يک نظر ؛ازسوی اعليحضرت مطرح شده است

ارزشھا شناخت قائمه قضاوت وکه  ھمان باورھای اسالمی استفقط ارزشھا  اند که درجامعه اسالمی ايران
  .(پايان)عراب ندارد نه مسئله تمدن ھا که محلی ازاِ  ،ميشود محسوب

واھيد حرف من اين است که شما اگرميخ«بھرحال درپايان اين قسمت ازبياناتشان اضافه کرده اند که 
مشکل اساسی حل شود که مردم ايران که نه خواھان جنگ اند ويادخالت درامورکشورھا بايد با مردم 

  »...تماس بگيرند ووووو

مريکا با شما تماس بگيرد وبگويد يک آينده آاگرامروز کسی ازدولت  :دراين موقع مصاحبه کننده گفت
   .وسکوالرکيست ھای دموکرتيکه فھرست بدھيد شما يک ليست بدھيد که گرو

ھای ه <برخی معتقدند که اصال گرو :سوال  مزبور با الصاق به سوال قبلی مصاحبه کننده که گفته بود
   .نشان ميدھد را دمکراتيک وسکوالر وجود ندارد> اھميت خود

) پاسخ مرتبط با تيکاھای دموکره اعليحضرت به سوال مزبور (يک ليست ويافھرست بدھيد ازگرو
ری آومفھوم اين سوال وجواب اين است که  زاد پاسخشان بودآانتخابات  صحبت ازو ندموضوع نفرمود

   .ھای دموکراتيک وسکوالر وجود ندارد درست استه اعتقاد به اينکه گرو

سعيد ی قاآنطور که آ اعليحضرت که خودشان را رئيس يک شورا معرفی ميکنند و ،حيرت استجای 
 و است ھزارعضو ۵٠ن الين گفتند شورا دارای آبه با کيھان اعضای برجسته شورا درمصاح جباری از

کشور شورا بعنوان يک  د ودراسناد شورا ھم عالوه برتجزيهمتقاضی عضويت دار نفر ٣٠٠روزانه ھم 
. ھمگان ناظرند که ھرچه !الاقل شورای مزبوررا معرفی نکرده اندچگونه  ،سازمان سکوالر معرفی شده
يا ھمه قالبی وبی ريشه آ ،ن وغيره درخارج ازکشورھست سکوالرھستندسازمان وگروه وکنگره وانجم

  نھا ھم خودداری کرده اند؟آھستند که اعليحضرت ازتضمين اسمی 

ن ھم آسکوالر وقانون اساسی  ۵٧اصالت پاسخ درمسيرحقيقت اين است که ايران قبل ازشورش 
زادی آ فند با اعتقاد به دموکراسی واکنون ھمه ايرانيانی که با جمھوری اسالمی مخال ،دمکراتيک بود

   .وسکوالريم فعالند  وحجم اين واقعيت طوری نيست که بتوان صورت تھيه کرد
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 اعليحضرت که خود را رھبر وخوب وقتی ايرانيان خارج ازکشور فاقد يک گروه دمکرات وسکوالرھستند 
کنندھای به مصاحبه کننده  اپوزيسيون جمھوری اسالمی ميدانند قادربه معرفی ويا پاسخ روشن وقانع

 از بی پاسخ نگذاشته اند و را البته اعليحضرت سوال مزبور بکند؟ گکی مذاکره وديال مريکا باآ ،نيستند
    !کنند گمريکا خواسته اند که بامردم کوچه وبازارداخل کشور ديالآ

 ک وسکوالر درھای دمکراتيه اين تحرير مدافع اين فکرنيست که جا داشت اعليحضرت فھرستی ازگرو
مريکا قبول کند که ايرانيان آدارد که  ن برنامه عنوان ميفرمودند ولی وقتی کسی درھمان برنامه اصرارآ

بايد نتامرز استيضاح درعدم مذاکره با ايرانيان ميکشاند  را مريکاآ مريکا ھستند وآ حمايت از خواستار
وقتی  کمک را بزند و ،ست که کسی فرياد کمکن اآاين قضيه مانند  .نيمه کاره رھا ميفرمودندموضوع را 

    .بخواند وازکوچه باغی آچه کمکی ميخواھی برای طرف يد وميگويد آکسی به سراغش مي

ما ايرانيان ضرب المثل داريم که ھمان چاه ومناراست وقتی سياست ونظراعليحضرت زيرلوای تصميم 
بقيه اش ھم  مردم ايران ميدانند بايد بفکر برحيات سياسی اراده نرا ناظرآنھم تاحدی که آ ،مريکاستآ

  .باشند

   مقوله هائي كه درانديشه نبوده است

به نميتواند است، واصول دمکراتيک  زادآگروھی که ھدفش انتخابات ؛ ندبايد به اين مقوله بينديش 
 رھمه مھمت از و ،تماس بيگانه با مردم ايران باشد نميتواند خواستار ،حمايت بيگانه متکی باشد

اعليحضرت چه دليلی برای  ،ھستند مريکاآان خواھان حمايت ايرانيبه دنيا اعالم کند که  نميتواند
رت که درھمين اعليحض ؟مريکا ھستندآميليون ايرانی حامی  ٨٠که  دارند ورآادعای خجلت اين 

 شد ۵٧ايران که منجربه شورش  مريکا درامورآدخالت  ازسربسته ای  و مصاحبه فصل پرمعنا
اعليحضرت  نميتوانند اين قضاوت درست خودشان رابه مردم ايران که بيش از ،دراشاره داشتند را

مريکا به جھانيان آ مريکا را متحمل شده وميشوند ناديده گرفته ومردم را متھم به حمايت ازآستم 
عامله اين م ثارآيا اعليحضرت به آ ؛مريکاستآمريکا به معنای معامله با آ حمايت ازاعالم کنند. 

يا آ ،نحوه قبول حمايت با حمايت کننده است – ؟ن ميشوندآوقوف ورضايت دارند که واسطه 
قبول حمايت که بسادگی ممکن است حتی به جنگ ھم بکشد متحمل  ثارآاعليحضرت ميتوانند 

کشورھا دولت که  اين يک بدعت بيسابقه وغيرقابل قبول درجھان سياست بين کشورھاست ؟بشوند
اين قبيل درخواست ھا که . برعکس يا و تماس بگيرند ی ديگراشند با مردم کشورھاحق داشته ب

مبارزه بايد ازمبانی  .بيگانه پرستی است قبح جاسوسی وتماس با بيگانه را زائل ميسازد جواز
   .رمان ھای خيالیآ اصولی پشتيبانی شود نه نظرو

 در سکوالر ا ھدف دمکراسی واعليحضرت که بحق نتوانستند يک گروه چند نفری واقعی را ب 
نبايد به خودشان حق بدھند که دراين سال مبارزه معرفی کنند  ٣٧ نھم بعد ازآ ،کشور خارج از

 کبير و صغير بر نآيکطرفه بودن  مريکا کهآت حد وابستگی خودشان ومردم ايران رابه حماي
  .شکاراست جدی نشان بدھندآ

  

  



 حقوقدان -اميرفيض -نقد مصاحبه واشنگتن با رييس شورای تجزيه طلبان                         ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/١١/١٨، جمعه=شيد ناھيد 

  ورد ازاين مصاحبه Ĥدست

معرفی يک  ازازھوشمندی اعليحضرت دردست است قابل قبول نيست که اعليحضرت باسابقه ای که 
 در ميتوانستند بفرمايند که با دفتر ايشان تماس بگيرند و .بوده اند عاجزھای سکوالر ه صورت ازگرو

مريکا آ نھم درحد غيرمعمول بين ايرانيان وآمورد مزبور مذاکره کنند ويا چون ايشان برای ھمکاری 
سازمان وگروھی که ھريک بصورت  ٢٠ن آائل نيستند  اصال ميتوانسته شورای خودشان بعالوه قبحی ق

  .يک لشگر قطعنامه شورا را امضا کرده اند ونامشان ھم منتشرشده معرفی بفرمايند

ن ھم قبال تعيين شده بود آ اين است که اين مصاحبه اساسا برای اين ترتيب  ومسير برداشت اين تحرير
مريکا آ ته مبارزاتی مشخص شود وبويژه ايرانيان خارج ازکشور درک کنند که گروھی که بنظرتا اين نک

   .نھا ھمکاری کند ھمين اصالح طلبان حاکم ھستندآايران با  مريکا ميتواند درموردآ دموکرات ھستند و

شکيل شد اين جھت ت از !مده بود که شورای تجزيه طلبانآيادم ھست که دريکی ازفرمايشات اعليحضرت 
ايران سرکوب شد جای پائی درخارج داشته باشد. بنابراين براين سياق شورای  که اگرجنبش سبز در

جزئی ازاصالح طلبان داخل کشوراست واين برازنده کارسياسی نيست که اعليحضرت  !تجزيه طلبان
وبه  ا بزنندبجای اصالح طلبان داخل کشور ج ،شورائی که درنھايت ھمان جنبش اصالح طلبان وسبزاست

ن جا بجائی را به آمريکا چنان روشن است که نميتوانستند که آوقضيه برای  مريکا معرفی کنندآ
   .ثمربرسانند

برای انتقال قدرت جامع ومانع به  را شان جاده سياسی کشور دريک عبارت ساده اعليحضرت وشورای
 حفاظت ازجمھوری اسالمی> درواين يک مسئله تازه ای نيست مقاله <طرح ميسازند  مريکا ھموارآ

جمھوری اسالمی متوجه دورکن  ميدھد که طرح حفاظت از اين ھدايت را  ٧٩ اول بھمنسنگرمورخ 
به  رکن دوم استفاده ازنيروی معنوی سلطنت در ت وشرکن اصلی اجرای کامل طرح ھنری بر ؛است

ن است آاقيمانده ھای که امروز طيف اصالح طلبان ب ۵٧بقدرت رساندن جناح مصدقی شورش درسال 
   .ميباشد

بنظرميرسد که دولت ترامپ با ھمين  دولت روحانی واصالح طلبان کارخواھد کرد با اين تفاوت که فصل 
مريکای ترامپ حمايت از جمھوری آوسياست ديل شود ببه فصل جدائی ت خامنه ای وروحانیھمسری 

    .اسالمی بدون بخش قدرت خامنه ای است

  

   

 


