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 نقد مصاحبه اعليحضرت درواشنگتن               
 نيوز 24استوديو 

 به مداخلهت دعو
 )چهارم(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

بين المللی درحمايت خواھان نوعی دخالت جامعه  ؛امروز مردم ايران زيرفشارشديد ھستند< -يکم 
  .>ازخويش ھستند

اياالت متحده ويا اعضای ديگرجامعه بين المللی نقش فعالی درتغيير رژيم بازی  ،مايل ھستيد ياآ< - دوم 
  ؟)کنند

  پاسخ  بلی است بخاطراينکه ارزشھای مشترکی داريم..........

  ازمصاحبه مورد نقد)(                                                                                              

  قد يكم:ن

 اينکه درن که نظراست ومتوجه شخصيت خاصی است درعين آاعليحضرت بمناسبت ذات اين نظريه 
  .منشاء حکمت ونه نص است زيرا نه از  شاخصی گويا درموضع انتقاد است ،جايگاه احترام قراردارد

  انتقاد برنظر

دخالت جامعه بين المللی  لزوم اسباب از ،اصوال نميتوان فشاراقتصای ويا سياسی دولت رابه ملت **
 حقوق داخلی قابل تحقق وبررسی است و دخالت در ردن درکاآزيرا فشاردولت ومراتب وضايعات  ؛دانست
سازمان ملل متحد  به استناد منشور یدخالت ر  ممنوعيت  حقوق بين الملل  وچنين کاد کشورھا در امور

   .ممنوع است

نکی نيز يمقيد شده بلکه قرارداد بين المللی ھلس ممنوعيت مزبور نه تنھا درتصويب منشورسازمان ملل
  .ن ايجاد الزام کرده استآبه رعايت 

صالحيت مردم کشورھا درمحدوده کشورخود وقوانين وسلسله مراتب  به اعتبارحقوق بين الملل  **

ايجاد حق  کشور نه حکومت سياسی دارند ونه اجازهدرخارج ازنھا آ ؛است جاری کشورمتبوع  قانونی
  .برای دولتسی سيا
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با  و  ھای سياسی خود ميباشند برای خواستنکه مردم کشورما فاقد حق مراجعه به کشورھا آ با **
مبنی  ،حرکتی قابل قبول اه عالمتی وياگھيچ ،ت زيرفشارشديد فرقه تبھکارھستندھاسمردم ايران سال نکهآ
داری طبيعت انسانھا  اين خود ه اند نداشت را درامورکشورشان برای دخالت  جامعه بين المللی از دعوت بر

برای  شخص اعليحضرت ھم منادی اين پيام بوده اند که کمک ھای خارجيان را .نسبت به کشورشان است
(مصاحبه  گان به خارجيان را طرف عتاب وبی مھری قرارداه اندتوسل کنند و نجات ايران نفی فرموده اند

  .)۶٠دھه 

رخواست مخالفان اسد وارد مسئله سوريه بنابرد ما« :مريکا گفتآمگريادمان رفته که وزيرخارجه  **
 امور جامعه جھانی دربه دخالت انتساب اين مسئله يعنی اعالم موافقت ودرخواست مردم ايران  »شده ايم

 گفتنی است وبھره برداری از ن ناآکوچک وکم اھميتی نيست  فساد  چيز کشورمان ازجانب اعليحضرت
 ورد وتکرارآمي تفويضی ازجانب ملت ايران درايران را بصورت يک حق  ط برتسل ن برای خارجيان درآ

جريان شورش  مريکا درآ درخواست مخالفان شاه از وتکرار مريکاستآ نسخه درخواست مخالفان اسد از
  .   است ۵٧

نھا به مداخله وحتی حمله نظامی آافراد عادی ممکن است دراتکای به کمک بيگانگان ودعوت  **
نھا نماد ملت ايران که آ فردی داشته باشند ولی رھبران مخالف جمھوری اسالمی ودرصدرمسئوليت 

را  اعليحضرت ھستند نميتوانند بسادگی بندھای مستحکم درضوابط قانون اساسی وحرمت ملت وکشور
  .دناديده بگيرن

سازمان  ن به تصميم جامعه بين المللی وشورای امنيتآ> حد دخالت جامعه بين المللیگرچه < **

نھم آن دعوت  موضوع مستقلی است که ارتباطی به مردم ايران پيدا نميکند ولی ھمي وود شده است محد
  .بازميکندبراحتی ل ھای ممنوعيت منشورسازمان ملل رافقکه  ؛استبنام ملت ايران کليد دعوت به دخالت 

   دليل اين ادعا چيست

گی با رزادعای به اين ب ؟نھا چيستآوحمايت  انگاناساسا معيارسنجش خواست مردم دردخالت بيگ **

دارند  حرتبّ  ،اظھارنظرھای متقن خارجيان وايرانيان که روی مسائل ايران امروز !کدام دالئلی ھمراه است
چگونه گواه است که ايرانيان باھرقدرتنگناھای زندگی مايل به دخالت خارجيان درامورکشورشان نيستند 

دخالت خارجيان ادعای  به و نرا گشودآه گرفت وفصل مخالف دنادي قاطع را ميتوان اين اشارات وشھادتھای
  ؟جبنه اعتباری داد

  گواهان وداليل 

  : مايکل ھانلون تحليلگرموسسه معروف بروکينگر معتقد است که **
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ن ابراز آ از مريکا نيستند وآھای اصالح طلب ايرانی پذيرای ھيچگونه موعظه ای ازجانب ه <حتی مھر
  )١٠۶٠کيھان لندن شماره(                                                                    >  ميکنند انزجار

  ؟وحمايت ازبيگانگان کجا تا درخواست مداخله وکمک  ،ابراز انزجارازموعظه کجا 

  .جلوه گرخواھد شدلوده آمريکا  پول بگيرد  درچشم مردم ايران آ درايران ھرکس که از **

  ١ )(عباس ميالنی کيھان لندن                                                                                      

   :زمايش را گذرانده گفته استآمنوچھرگنجی که خودش اين  **

رسوائی وننگ  با و ،ايران باشکست روبروست مريکا باشد درآلوده به نام آھرمبارزه وتالشی که 
   .روبروست

  )١٣٨۵فروردين  ١۵سنگر(                                                                                       

   :که فرموده اند ؛به مورد است رتعليحضالخره  توجه خاص ااب و **

<نميدانم کودکان  فرانسوی که امروز اجدادشان درجنگ جھانی دوم جنگيدند ميتوانند نوه ھا وفرزندان 
ن اين است که ھيچ فرانسوی  آ ون دارم اطمينا ولی ھرچه باشد به يک امر ،لمانی راببخشند يا نهآسربازان 
  >.خشوده باشندب را لمان ھمکاری کرده اندآفرانسويانی که با نيست که 

  )(کنفرانس مطبوعاتی پاريس                                                                                      

  جوع فرمايند)ر ٣٣٢+۴۴٧عالقمندان به داليل وشھود بيشتر درمحکوميت حمايت خارجی به سنگر(

  دعوت به مقابله 

اين تحرير ازھمه کسانی که داعيه دخالت وکمک خارجيان رابرای نجات ايران دارند دعوت به ارائه دليل 
 >مردم ايران خواھان نوعی دخالت جامعه جھانی  ھستندد <ات ادعای خودشان ميکند که مدعی انبرای اثب

  ؟!پوشانيد به چنين ادعائی لباس وجاھت واعتبار  ميليون مردم ايران ٨٠چگونه ميتوان ازجانب 

مخالفت  ،. حکم استصحاب اين است که اصلميليون اعالم شده است ٨٠امروزه مردم ايران حدود  **

اکنون ازمدعيان  خالف اصل مزبور دعوت به  ؛مردم ايران با دخالت خارجيان درامورکشورشان است
جمعيت  ھزارم ١۶يعنی يک  تنی ۵٠٠٠ماررند وتنھا يک طومقابله ميشود که براه اثبات ادعا قدم بگذا

يا  و اين تحرير به طومار . اگرويا ھردليل ديگری که ميتوانند برای تائيد ادعايشان ارايه بدھندايران 

                                               
که آمريکايی ھا به او ميپردازند تنھا  ھمين آقای عباس مليالنی در موسسه استانفورد آمريکا از مزد ھايیولی  -١

  ک-انقاد از دوران پادشاھی بسنده ميکند و خوب ھم پول ميگيرد. حبه 
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فراخوان  فراخوان اشاره کرد برای اين است که مخالفان جمھوری اسالمی دست به فراخوان خوبی دارند و
     .نھاستآ سابقه کار !!ميليونی ۶٠کام ت دا

ھزينه زندگی وسقوط افزايش  زندگی و سطحط سقواز اظھارات مقامات جمھوری اسالمی و ارمآ **
   ؛جمھوری اسالمی است فرقه تبھکار نھا ازآاخالقی مردم دليل قاطعی برعدم رضايت اجتماعی وامينت 

  ؟درامورايران وجود دارديا چنين داليل وقرائنی بررضايت وموافقت ايرانيان با دخالت خارجيان آ

  ؟روش حکايت ازدعوت خارجيان به مداخله در امورايران بودورامگاه کآ جاری در يا شعارھایآ **

نان برای دخالت آدرخواست  تلگرام ميرسد حکايت از ايرانيان به اعليحضرت در که از يا پيام ھائیآ **
  ؟نھاستآمريکا برای نجات آ

مورد استقبال ھی وبسيارزيان سازبرای کشوررابصورت يک قاعده که امری خالف ووا چراجھل وجد بشود
   .اين کاربه ھيچوجه ازنظرمنطق عقلی ومنافع ملی درست نيست ؟شود ايرانيان به جھان سياست اعالم

 اگر« ؛ن اين بودکهآ فرمودند و اعليحضرت درمصاحبه با راديو فردااصل منطقی وعقلی ھمان است که 
اسالم ستيزی حل شود من ترجيح ميدھم که ھمين جمھوری  ، باری اسالمیمشکل ما با جمھو قرارباشد

   ».اسالمی روی کاربماند

اگرقرارباشد مشكل ما باجمهوري اسالمي باحمايت ودخالت خارجيان حل   -دراستنساج ازمورد
بماند  ترجيح ميدهد كه همين فرقه تبهكار ايراني پاك سرشت ويا غيرپاك سرشت مانند بنده ، هرشود
    2 .خارجيان بركشورما مسلط شوند تا

زيرا ھرچه باشد فرقه تبھکاران ھم ايرانی ھستند وباالخره ايرانيان 
مد آمريکا که آدرت پائين بکشند ولی ق را از نھاآقادرخواھند بود که 
نرا بيرون کرد به ھمين جريان مذاکرات برجام آتوان ديگرمحال است که ب
سال برگرده ما ايرانيان سوارشده  ٢۵رسمی وقانونی  توجه کنيد که بطور

اند به افغانستان وعراق نگاه کنيد که چيزی که اصال مطرح نيست بيرون 
ن آ ھم امروز تمام مردم فيليپين ورئيس جمھور ،ھاست مريکائیآرفتن 

مريکا آمخالفت با  ابراز در ن کشورآفيليپين ھستند وحتی رئيس جمھوری  مريکا ازآکشور خواھان خروج 

                                               
د در پروسه نجات کشور، ايران تجزيه شود ويا دست بيگانگان در کنترل نوشته و تکرار شده، اگر قرار باشبارھا  -٢

ود آلت دست بيگانه است ولی ، گرچه اين رژيم خيا ھردو امور کشور دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته باشد
د بماند تا چيزی که جايگزين ميشود يک دولت اسير و دست نشانده ديگر به ھمراه تجزيه کشور باشد. ترجيح دار

 ک-ح
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کشورش حتی قدری کم  مريکا را ازآ د نميتواند شروجو با اينوان برداشت يتا شناسائی کشورش را از
  ٣ . را جمع کرد نھاآنميشود  ديگر يند مانند روغن پخش ميشوند وآھا وقتی مي مريکائیآ ؛کند

  افراد ونمادملي

اظھارات معموال  و نھاستآناظربرظرفيت وعمل  ،بھمين دليل قانون ھستند یکنترل اخالق ظرفيت ، فاقدافراد
مستند حقی له  اننآ نظر نيست  و اننآ ھم بروھرجی   زادی بيان ونظر شناخته ميشودآبرسبيل  اننآ

يا الاقل  تش ايجاد حق ميکند وا، رئيس يک کشور، اظھاروعليه جامعه نميشود ولی نماد ملی يک کشور
قانون  وب نص وسنت واحيتاط را درچارچ و اينجاست که امرورود به صحنه حق را پيدا ميکند  جواز

   .که متاسفانه اعليحضرت به اين مھم عنايت الزم را مبذول ندارند الزم ميسازد

  واژه هاي بي معنا 

مترصد  ،روئيده شده که درعين بی معنائی درفرھنک مبارزه سياسی ما ايرانيان واژه ھائیدرکمال تاسف 
 خبر ايگاه مبتدا و، مکرر درجھا جا افتاده که ثارحقوقی است وچنان اين واژهآ و زيان بارھای سنگينی از

حمايت ضمنی قدرت ھای ، اليت ھای بدون خشونتفع، جامعه جھانینوعی دخالت  : مانندد نقرارميگير
    ...نھاآجھانی وامثال 

 ن خيال وآ نچه را خود تداعی ميکند ويا برآ ،که افراد بشر ازعناوين ،موضوع قابل توجه اين است **
خيال ميکند که  و دنن توجھی ندارآبنا ميسازد می انديشد وبه شمول وسيع ودامنه ھای نا پيدای  تصور

باطله خود مشغول است که حتی  اين فکر نقدر درآ. برداشت فکری دارد تمام وکمال است نچه که اوآ
فکری حرکت  مسائل درھمين مسير بيشتر. ری نمايدن بھره گيآ تجربه ای ھم که دارد حاضرنيست از

  .، تحصيل واستخدام وھمه ھمه با مالت ھمين قاعده شکل ميگيرد، کسبميکند ازدواج

مطرح  درمقابل اقدامات فرقه تبھکار درامورايران  دخاللت کشورھای بيگانهدعوت  مثال وقتی موضوع 
اين فرقه  يند وآمريکا ويا جامعه جھانی ميآانسان ساده فکرميکند که خيلی طرح خوبی است ميشود 
، زاد ميکنندآانتخابات « ؛ناپاک را بيرون ميکنند وميروند وبقيه اش با مردم ايران است تبھکار

ازبيانات ( »زيرسايه حقوق بشرزندگی خواھند کردايرانيان  شتی ملی ميکنند وآ، سکوالريسم ميکنند
مرگ  < >کرکن ودريوزگی پيشه کنشُ < بھتر و ن راحت تراي واقعا ديگر چه ميخواھيم از )اعليحضرت

  .ميخوای بروگيالن>

  نوعي دخالت جهاني

ت زيربنائی بکاررفته ه درمصاحبه اعليحضرت درمقام عبار> کنوعی دخالت جامعه جھانیه <ھمين واژ
؟ واساسا ن چيستآقراردارد وحد وحدود  ،با کدام تعريف حقوق بين الملل ھمراه ودرکدام جايگاه تصويب

                                               
 تا کشورشان ده اند تا با شرکت در رفراندمی درخواست کنندآماده ش ٢٠١٧جون  ١٣ورتوريکو در روز پمردم  -٣

تقالل داخلی و د؛ زيرا نفوذ و کنترل آمريکا در اين کشور به اندازه ای است که اسام آمريکا بشو ۵١استان 
  ک-تماميت ارضی در آن بی معنی شده است. ح
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؟ البته کشورھا قرارگيرد امور ميتواند مبنای مداخله درچگونه  که امری نظری وناثابت است نوعیواژه 
نوعی دخالت را پوشش که خير ولی ظاھرعبارت که ازعنوان جامعه جھانی برخورداراست ننگ وابھام 

  .ومانع جريان انتقادات ميگردد ميدھد

  نمونه نگاه كنيد به اين

ن آنچه درابطه با سطحی فکرکردن عرض شد به اين سند ونمونه که جنبه اجرائی آاکنون برای احراز 
  :يمنکامال مکشوف است نگاه ميک

  :مريکا ميگويدآاميان به سفارت زادی بنام بھرآی ازاعضای مھم نھضت يک

. ما برای خالص ) وميخواھند که اوبرودايرانيھا ازفرقه تبھکارمتنفرند ؛تطبيق( ايرانيان ازشاه متنفرند[[
 = درست درخواست سی وچند ساله برخی ازايرانيان و تطبيقاو ازشما کمک ميخواھيم ( شر شدن از

)  مريکاآ ازدرخواست ھای کمک متوالی  ،تطبيقشما کمک ميخواھيم ( ) ازمريکاآ شخص اعليحضرت از
) نھضت مريکاآ از درست درخواست ھای اخير ،تطبيق(فقط موافقت کنيد  که برای تغيير بما کمک کنيد 

 خشونت که به خالص شدن از فعاليت ھای بدوناست که موافقت اياالت متحده برای  وارزادی اميدآ
  )مريکاآاسناد سفارت  ٢۴جلد (         ]]وردآشرسلسله پھلوی بيانجامد رابدست 

ست ھای دقيقا کپی ھمان درخوا خارج نشين ر بخشی ازايرانيانمالحظه ميفرمائيد که درخواست ھای مکر
مريکا چه مشکالت آسوی  نان ازآز مالحظه داريد که با قبول درخواست است وبا ۵٧شورشيان قبل از

بيشتر مدعوين   ی بينيد کهم نھم نامعلوم استآکه پايان  عظيم وغيرقابل پيش بينی به کشورما تحميل شد
به درک واصل شده اند ولی اثارکار ودعوت وکمک به شورشيان  رامورايران خارجيان برای دخالت د
   .نھم به ھيچوجه روشن نيستآوپايان  انان ھمچنان  ادامه دارد

همين روالي  ،ناشيه ازروند خالف اصل وقوانين بنيادي است ثارآ نچه عرض شد قاعده عمومي وآ
درعراق ودرسوريه وليبي  ،رامورايرانبكاررفت يعني دعوت بيگانه به مداخله د  57شورش  كه در

رفت يعني گروهي كه خيال ميكردند مشكل كشورشان با مداخله خارجيان حل ميشود به  هم بكار
وسرنوشت هاي جاري رابراي ملت  خارجيان براي مداخله دركشورشان رفتند دعوت ازاستقبال  

   .رقم زدندوكشورشان 

  داوري  خود

پنھانی  و شکارآانتظاردخالت  دربخش عظيمی ازايرانيان خارج ازکشور حدود سی وچند سال است که 
خارجيان درمسئله ايران ھستند وحتی صريحا اعالم کرده اند که بدون حمايت ودخالت خارجيان نجات 

   !ھانآدستی بدھد به  دو مريکا ايران را نجات بدھد وآھمينطور نشسته اند که  و ،ايران ممکن نيست



 قدانحقو -اميرفيض -نيوز  ٢۴استوديو  -نقد مصاحبه اعليحضرت در واشنگتن             ٧از  ٧برگ   ٢٠١٧/٠۶/١۴، چھارشنبه= شيد بھرام

پاسخی دارند  ،ن سی وچند سال چه کرده ايدکه شما برای نجات کشورتان دراي ،اين سوال مقابل يا درآ
ی بيند وناچارميشود که ازکليد بسته م ار ميکند وتمام درھا را يک وقت انسان ھمه تالش وکوشش خود

   .البته که خير ؟يا ما چنين تقالئی را کرده ايمآولی  ويا ديوارخانه ھمسايه  کمک بگيرد عوضی 

 ٣٨از بعدتاحدی که  ،امرطبيعی ماست محروم مانده ايمکه حق و ھااين تقال از که چرا کرده ايم يا فکرآ
لترناتيوی درمقابل جمھوری اسالمی آرھبرمعنوی ونماد ھويت ملی ما ميفرمايند درمبارزه رائی آصف سال 

  . وجود ندارد

 نا زخارجيان توقع دارند که به چي جود ندارد چگونه ازلترناتيوی وآ ؛وقتی رھبرمبارزه ما ميفرمايند
اول  .ندارد چه حقی دارد که ازخارجيان دعوت کند مشروع  اساسا چيزی که وجود موجود کمک کنند  و

 اين  راستاست که به اين موضوع مکشوف خواھند رسيد در لترناتيو را جستجو کنند  وآبايد موانع ايجاد 
فرقه تبھکاران منجالب  از گونه ميتواند برای نجات کشورشرابسته اند چانسانی که دست وپايش  که

نميتوانند ويا بھرعلتی درک غيرت  ووقتی مالحظه ميفرمايند که ايرانيان خارج ازکشورپاپيش بگذارد؟ 
خود نيز  فرمانده بايد وعزت نميکنند و نميخواھند کمکی برای رفع محظورات سياسی فرمانده خود باشند 

برای پايان اين تحريم  راھی رانافی با امنيت وسالمت ايشان نباشد طريق که مب  ،بفرمايند وحد اقل تقالئی
    .سياسی نشان دھند

ھم امروزخبرھا حاکی است که سيف االسالم پسرسرھنگ قذافی که به اعدام محکوم شد واعدام او به 
سال وھنوز دراسارت وتحريم  ۴٠اه ايران فرزند شاھنش بايد ، چرازاد شدآزندان  دل گرديد ازبحبس ابد ت

    ؟؟مريکا باشدآسياسی وزارت خارجه 

  ارزشهاي مشترك  –دوم 

   تی آموکول به تحريرات 


