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                  اعليحضرت درواشنگتننقد مصاحبه 
 نيوز 24استوديو 

 قلب شهادت
 (قسمت اول)

  حقوقدان -اميرفيض

درتبعيد زندگی زمان انقالب  رضاپھلوی ازاعليحضرت را چنين معرفی کرد < ،گفتگومصاحبه کننده اين 
ميھمان دولت  ۵٧شورش  قبل از پھلوی وليعھد ايران از رضا ؛تعريف مزبور نادرست است ،ميکند>
گرديد  آمريکا ن تاريخ متاسفانه اين ميھمان تبديل به گروکانآ از موزش خلبانی بوده اند وآبرای  آمريکا

قطع  تحريم  وبا تحميل  ايران  وليعھد ،١٣۵٨ مردادا ١١بتاريخ  آمريکابموجب تصميم وزارت خارجه  و
واين وضع خالف اعالميه جھانی حقوق   مواجه ميگردد آمريکاوزارت خارجه سوی  ازحقوق سياسی 

  .سال است دوام دارد ۴٠ سابقه درجھان بی و بشر

  تبعيد

وطنش بيرون کنند واين عمل يا بوسيله حکم دادگاه ويا بتصميم  ن است که کسی را ازآتبعيد به معنای 
 رھبر مل ھيچيک ازمراتب باال نبوده وحتی بوسيله شورشيان ووليعھد ايران شا ؛صورت گيردحکومت 

با تصميم شاھنشاه وموافقت  وليعھد .مورد مواخذه واحتماال روبروشدن با تبعيد نبوده است نان نيزآ
ايران  ن کشورعليه شاھنشاه آواقدام  ۵٧درشورش  آمريکادخالت  ،اعزام ميگردد آمريکابه  ، خودشان

تبديل ساخت    آمريکا گروگان به شاھنشاه به فشار ھای اسباب يکی از را به آمريکا وليعھد ميھمان در
حقوق  زادنه  که ازآزادی ھای سياسی وفعاليت ھای آصدا  شامل سلب  و اين گروگان گيری بی سر و

  .قانونی ايشان است نيز گرديد

جنگی برای کشورھای ھواپيمای  انموزش خلبآسھميه  ٢٠٠ آمريکادولت  ۵٧درسال شورش   –توضيح 
اعزام واالحضرت  ؛سھميه متعلق به ايران شاھنشاھی ميگرديد ٨١ن آ خارجی پيش بينی کرده بود که از

 ٨٠واالحضرت  کنار در ن سھيمه بوده است وآ برای تحصيل فن خلبانی به اعتبار آمريکاوليعھد به 
  )ازيادداشت ھای شادروان علم(            .اعزام شده بودند آمريکاخلبان ايرانی نيز به 

  انقالب 

. درست است اسباب تبعيد وليعھد دانسته است نرا ازآ ياد کرده و انقالببنام  ۵٧مصاحبه کننده ازشورش 
 عدم اعتراض مصاحبه شوندهولی ده است، شخوانده  انقالب درفرھنگ سياسی بين المللی ۵٧که شورش 

   :زيراتائيدی است که کل وجزء اعتراضات مصاحبه شونده را به جمھوری اسالمی ناموفق وباطل ميسازد 
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ورھای انقالب وقتی بصورت آودست شناخته ميشود وردھای انقالبآدست  ۵٧ی شورشورھاآدستھمه 
 لی م ن درمقابل پوشش مشروعيتآمد جامه مشروعيت را بتن کرده است واعتراض به آقانون اساسی در
   .بی اعتباراست

ولی اکنون که ياد ميفرمودند انقالب  بنام ۵٧ازشورش  درگذشته ھا ری يادم ھست که اعليحضرتآ
طرد عنوان  ،امن گالزمه اين برداشت درست درنخستي ،ميدانند فرقه تبھکارجمھوری اسالمی را يک 

به اين بازی نام انتخاب  گزمن ھرھمانطور که دراين مصاحبه ميفرمايند < و ،است ۵٧انقالب ازشورش
 انقالب قه تبھکارفرنھم ميشود که شورش يک آموزنده شامل آ نگذاشته ونميگذارم> اين تصميم راسخ و

   .ناميده نشود

اعليحضرت که درمصاحبه مزبور بدرستی موقعيت جمھوری اسالمی را ازھمه باب وحتی انتخابات تشريح 
عدم توجه ن گذارده اند  نبايد درمقابل آ را بر ه تبھکارفرقميفرمايند وعنوان درست وبا اھميت تاريخی 

  .را تائيد بفرمايند فرقه تبکاراناستفاده مصاحبه کننده قبای مشروعيت  سوء  ويا احتماال 

ميشد و خواھد  اطمينان دارم  اعليحضرت بابيان قاطع وموثری که دارند کوچکترين اشاره وتائيدی سبب
برقرارميکنند خودداری  را خيمه مصاحبه خود انقالبگان روی کلمه دکه مصاحبه کنن شد که اين نادرستی

  .نمايند

  قلب شهادت 

ميکند  قلب شھادت اعليحضرت  زردگی آتوام با  مھمترين موضوعی که درمصاحبه مزبور ايجاد تکليف
   :نجاست که فرمودندآاست  مقصود  نسبت به جنبش سبز

دنبال  تداوم درچارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی نخست اينکه رھبری جنبش به  ؛دواتفاق افتاد«
 ودوم اينکه وقتی مردم به خيابان ھا ريختند رھبرجنبش سبز ھرگونه حمايتی را ازخارج رد کرد  )١( بود

)٢(«  

يعنی شکستن اعتبارناموجھی است که شاھد برای جنبش سبز ايجاد  ،مقصود ازقلب شھادت دراين تحرير
  .کرده است

ازباب بی احتياطی ويا اطالعات نادرست موقعيت نامناسب وبسيارنادرستی را نسبت  اعليحضرت درگشته
کشيده شناخته ميشدند اکنون درست  ن موقعيت کنارآ به جنبش سبز اتخاذ فرمودند ومدتی ھم عمال از

  .برائت بفرمايند ن تحصيل اعتباروآبرای  ،نيست که با ايجاد اين اعتبارواھی

، شھادت مقلوب ش سبزبدنبال تداوم درچارجوب قانون اساسی بودشھادت براينکه رھبری جنب ) ١(
    .نا درست است و

به  فاقد رھبری است ونيازبه رھبری ھم ندارد، نياز جنبش سبز<؛ اول اينکه بنابراعالم موسوی وکروبی
   .>ومتشکل ونامحدودونامعلوم ازگروھائی است با عقايد مختلف سازمان ھم ندارد
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جنبش سبزبدنيال تداوم درچارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی  کرد که رھبریبنابراين نميتوان ادعا 
ن دنبال تداوم قانون اساسی جمھوری اسالمی بوده آ. جنبشی که رھبرندارد چگونه رھبری بوده است

   .است

 زبه اعتباراسناد وشھود، جنبش سب ،متکی براسناد مبارزه وجنبش سبزاستنان که آعالوه براظھارات 
   .ونميتوانست رھبری داشته باشد شفته وبی برنامه وبی رھبری با تحريک خارجيان بودآحرکت  يک

نوشته اين ، ارائه داده است که کامال با اسناد سياسی تفسيری درباره جنبش سبز ،باالترينسايت  **

ونوشته ھيچ کجای جنبش سبز با  را به ژله ای تشبيه کرده ش سبزباالترين جنب ؛ھمخوانی دارد تحرير
ھرطرف راه  مثل ژله ای است که از ،ن نميخواند وھيچکس نميداند که جنبش به دنبال چيستآ جای ديگر
اماميم  ديگری  يکی ميگويد ما طرفدار .ھمه افراد جوروا جور ملغمه ای است از ،برميگزيند اخودش ر

گرچيزديگری ميگويد  يکی ستيم وديجمھوری اسالمی ھ به خمينی ميتازد يکی ميگويد ما طرفدار
  ..ازعاشورا مايه ميگذارد ديگری ميگويد بازھم ازاين حرفھا عاشورا چيه وووووو

 سپر شخص اعليحضرت است که خودشان را ؛باالترين را گواھی ميکند سايت شاھدی که تفسير **

 و گی ميفرمودند يا ايشان ھم قانون اساسی جمھوری اسالمی را نمايندآ دفاعی ازجنبش سبز قراردادند
 در ؟!وردندآجنبش سبز بوجود  وحمايت از برای جايگزينی را شورای خودشان حتی اعالم فرمودند که 

  .قانون اساسی جمھوری اسالمی نشده است به تبعيت شورا از ین شورا اشارھايآحاليکه  درقطعنامه 

سبز چيست وکيست نميدانستند جنبش ی تايشان ھم بدرس حقيقت امربراعليحضرت ھم پوشيده نيست که 
  ١. واسرائيل بودند آمريکاوکسانی که ميدانستند قضيه چيست کارشناسان وزارت خارجه   چه ميگويد و

) زادیآچراغ ( حسن شريعمتداری ازگردانندگان جنبش سبز درخارج ازکشوردرمصاحبه باسايت **

ديگرھيچ اتحادی  امروز< :رد کرد وگفت ادعای اصالح طلبان را مبنی بروفاداری به قانون اساسی را
برمبنای باقی ماندن درچارجوب قانون اساسی جمھوری اسالمی دربين اپوزيسيون نه ممکن است ونه 

حمايت يند وبا آ اينکه اپوزيسيون زيرچترشورای ھماھنگی دورھم گرد چنين حالتی  صحبت از در و .مفيد
  .>جذب نميکند ، سخنی است که کسی راشورا به اين اميد باشند که اصالحاتی صورت گيرد

  ٢٠١٠ھای اوليه سال  ھمان ماه در به گزارش مرکز مطالعات الجزاير شورش ھای جنبش سبز **

دوراھی تصميم برای  برسر را آمريکاايران ھرگزبه حدی نرسيد که دولت  در خاموش شد  وجنبش سبز
  .ن قراردھدآ اعمال زور يا عدم استفداه از

ته به جنبش سبز نشان ميدھد که جنبش، فاقد ريشه اساسی اين گزارش درکناراسناد واظھارات افراد وابس 
  .خودرا نگھدارد کوتاه  مدتیحتی  وبرنامه ومديريت ورھبری بوده است تاجائی که نتوانسته 

                                               
 ک-ناميديم. ح» سبز لجن«ی ما آنرا دليل ھمين سردرکمی و ناشناخت بودن ووابستگبه  -١
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  حمايت خارجی  ) ٢(

استفاده کند  بکلی ناوارد وعالوه براينکه قلب  آمريکاادعا وشھادت اينکه جنبش سبز نخواست ازکمک 
ئی آمريکاحقيقت است ايجاد اعتبارسياسی برای کسانی است که طبق اسناد مسلم واقاريرشخصيت ھای 

   .بوده اند آمريکاسالھا قبل ازعوامل مورد اعتماد  از

وغرب  آمريکاکمک ھای علنی  جنبش سبز ازه است که يون  اعالم کردگويانيوز وابسته به اپوزيس  **

   .شکاراستآبھره مند است  وادعای نکذيب اين موضوع يک دروغ 

فرقه را موظف ميکند که به تمام مخالفان  آمريکان دولت آزادی ايران وبودجه اجرائی آقانون  **

 در وبارھم افزايش يافته است ون دآدجه کمک کند وکرده است واين قانون وبو جمھوری اسالمی تبھکار
بلکه شرط   بايد بادرخواست ھمراه باشد  فرقه تھبکارقانون شرطی گذاشته نشده که کمک به مخالفان اين 

   .ستآمريکاتشخيص 

   :سناتورمک کی  درمورد حمايت ازجنبش سبز گفته است

 آمريکانھا حمايت کنيم  دولت آ د ازمابايما نميتوانيم رفتارجمھوری اسالمی رابامخالفان ناديده بگيريم <
اما وقتی مخالفان شعارھای خودشان را بزبان ھرگز با زمانی که درخواست حمايت نشده دخالت نميکند 

  .دارندمداخله اونا  اين نشانه وعالمتی است که ازما درخواست ئی يا با  با ما اموبايسی ميدھند که اانگل

 تعارف درعادت ما ايرانيان

ايرانيان است  اين عادت ما ؛ادگی است که ادعای عدم درخواست کمک قابل پذيرش باشدنھايت س **

بيگانه پول  کدام مورد را ديده ايد که کسی که از ،که به اصطالح با دست پس ميزنيم وبا پا پيش ميکشيم
  ٢. اقرارواعتراف به عمل خود نمايد گانه را انجام ميدھد اعالم وميگيرد وعملکی بي

اين  >منکه نميخواھم ولی برای ھرکه گذاشته ايد کم است< :المثلی دردست است که ميگويديک ضرب 
   .ضرب المثل بيان کننده عادت مرسوم ما ست

  رازكاردركجاست

 در شاريافته که پرده را عقب زده استانتمطلبی درسايت روزنت وابسته به جنبش سبزدرخارج ازکشور 
   .استمده آن سايت خطاب به خانم کلينتون آ

شھادت  ماخذِ اخيرا گفته ايد که سران جنبش به شما پيام داده اند که مانيازبه کمک نداريم ( خانم کلينتون<
، يک تعارف است شماخودرا دوست ماميدانيد وماھم مطمئن ھستيم که شما دوست ) اما پياماعليحضرت

                                               
 ک-د مدنی... حگنجی و احمر منوچ -٢
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کم قبول ميکنيم   ،، بعد کمما ميگوئيم نه، بعد ، بايد اصرارکنيدما ھستيد شما نبايد به حرف ماگوش کنيد
  >است اين يک راز

درحافظه ام ھست  ن چهآ از که چيزی کهاز داستانی صحبت شده دريادادشت ھای سفيرانگليس  **

    .ورمآاينجا مي

) بنويسد شايد اتابکالزم ميديده که نامه ای بفارسی وباخط خوش به صدراعظم ( انگليس کاردارسفارت
او به  از با تشکر کاردار ؛درخواست کمک ميکند ومنشی اتابک ھم سنگ تمام ميگذارد منشی اتابک از

 اصرار ولی ھرچه منشی کاردار ،ميدھد که حق الزحمه نويسنده نامه را بپردازد منشی خودش دستور
شرمنده نسازيد واين افتخاری که شما بمن  ندارد مرا یميکند منشی اتابک  طفره ميرود وبا تعارف وقابل

با اتابک مالقات داشته ضمن گفتگو اتابک به  ھفته بعد که کاردار ،يد  قبول حق الزحمه نميکندداده ا
)  که کارفوق العاده ای برای شما انجام داد فراموش کرديد که حق منشی اتابک( ميگويد که فالنی کاردار

   .بدھيد را الزحمه او

برای اتابک بيان ميکند واتابک با  سفارت نقل شده که بسيارمتحرگرديده وجريان را مشروحا کاردار از
نچه آ از ن اين است که بيشترآمعنای واقعی خنده ای ميگويد ميدانم  اين قبيل تعارفات جنبه عادت دارد و

  .ميکرديد تا معامله صورت گيرد ن اصرارآ شما بايد بيش از که بايد دريافت کنم بمن بدھيد 

  علت بيان مطلب ازسوي خانم كلينتون 

درخواست حمايت نکرده اند  آمريکا علت انتشاراين خبرکه سران جنبش سبز ازلجزاير مرکز مطالعات ا
   :اينطور بيان کرده است را

  ولی بھرحال براساس اين اصل که  ،درخواستی درست باشد ھيچ سندی دردست نيست که  ادعای چنين«

ئی علت اعالم اين آمريکان ميشود  مقامات آحمايت واشنگتن ازھرگروھی درايران موجب پايان حيات 
   ».خبررا کمک به تداوم جنبش سبز ميدانسه اند

  ادله رد ادعا

  جنبش سبز يا اصالح طلبان 

نخست رفع اين سوء تفاھم ويا سوء برداشت الزم است که نميتوان بين جنبش سبز واصالح طلبان قائل 
يد آن به حساب ميآان به وابستگ از اکبرگنجی که روی جنبش سبزخيلی کارکرده و ،به تفاوت اساسی شد

است  مقاله ای  که درسايت خود نويس منتشرشد نوشت که خاتمی بسختی مخالف عنوان جنبش سبز در
ساعت گفتگو  ۴واشاره ای دارد که در ھمان عنوان اصالح طلبان بايد استفاده گردد ومعتقد است که از

   .نام جنبش سبز مطرح نشده است که خاتمی ھم حضورداشته حتی يکبار



 حقوقدان -اميرفيض -قلب شھادت -نيوز ٢۴استوديو  -نقد مصاحبه اعليحضرت در واشنگتن  ۶از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠۵/٢٨، يكشنبه= شيد مھر

ن توجه شده است  آکرجايگزينی عنوان اصالحات بجای عنوان جنبش سبز واقعيتی است که کمتربه ف
وقتی  مد وآبدنه جمھوری اسالمی بودند بوجود  نھا ازآجنبش سبز درواقع ازبدنه اصالح طلبان که خود 

 و آمريکان به آشدن وابستگی  شکارآنھم به دليل آ ؛ن زرد شدآواقع نام وصورت  در ،جنبش زرد کرد
خارج شد وبه اصل خود که ھمان اصالح طلبان  ظاھرگردونه  از ،ارعليه مذھبکشآاسرائيل وجبھه گيری 
 آمريکاراھم دربرداشت درحمايت  ديديد وديديم که اصالح طلبان که جنبش سبز و ،بود مجددا وصل شد

شود جنبش  ، اينکه گفتهبنابراين ،به اقتدارحکومت واکثريت مجلس اسالمی وحتی شوراھای شھررسيد
بود که بوسيله سوروس   جنبش سبز يک فکرانقالب رنگی ؛سبز بکل ازبين رفت درست نيست

ايران ھم با توقف  وادامه  در برخی موفق ودربرخی با توقف مواجه شد و در درکشورھائی براه افتاد و
  نفش مبدل شد)(سبزی که به ب ان بصورت جناح اصالح طلبان ادامه يافت 

  ناتمام 

  

  

  

 


