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                   نقد مصاحبه اعليحضرت 
  سوشيتد پرسآدر 

  استراتژي
  )ت(بخش نخس

  حقوقدان -اميرفيض

رکت فرمودند که اين سوشيتدپرس شآاعليحضرت رضاشاه دوم دربيستم فروردين سال جاری درمصاحبه 
   .ن مفتخراستآقد به ن ،سابقه تحرير برروال 

  نخستين برداشت 

شناخته مفھومی اين مصاحبه با مصاحبه ھای سابق وحتی موضع سياسی  ارشکآتفاوت  ،نخستين برداشت
اين نسخه خواندنی است که مانند سابق پاپيچ انتخابات  ،اعليحضرت است  که درنگاه سالم وابتدائیشده 

   .قيد وبند شورای تجزيه طلبان نبوده اند در زاد وآ

 زيرا مواردی بوده است که اعليحضرت با ،دنميتواند جدی تلقی شو ،ھرچند اين برداشت دل خوش کننده
يدا کرده بودند ولی بھرعلت با واکنشھائی مواجه وبه پبياناتی به موضع قانونی وھويتی خودشان التفات 

  .لمان)آنالين آ(ازجمله مصاحبه با فوکس  سرخط قبلی خود عقب نشينی فرموده اند

  نكته فكركردني

اين اعتراض مطرح شد که  ١زاد> آشاھزاده به انتخابات درتحرير قبل تحت عنوان <کمپين بازگشت 
زاد قراردارند وبارھا با استفاده ازواژه آدرموقعيت انتخابات سال است  ۶الاقل شاھزاده (بزعم کمپين) 

ن نشان داده اند  ديگرفعاليت برای بازگشت ايشان به انتخابات آ فقط حد حمايت وقاطعيت خودشان را از
   .ونادرست استزاد کاری ناستوده آ

تحوالت فکری شاھزاده  کنندگان کمپين از سوشيتدپرس نشان داد که برگزارآبيانات اعليحضرت درمصاحبه 
ن به سازمان دھی کمپين برخاسته اند  يعنی کاری آ گاه شده وبرای جلوگيری ازآبقول خودشان کم وبيش 

ت ميکردند اکنون به اين حضرات کمپين بيرخانه اعليحضرد درالنه کرده  بادآسگھای نازی که درسابق  را
  .نالين)آ(نمونه مصاحبه با فوکوس  ه است دچی واگذارش

وجدی تلقی  اين باراساسی ،اصولی قابل احترام ايشان با اميد واری ازاينکه اين رويکرد اجازه فرمائيد
  .برويم نآشود به اتفاق به نقد 
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  اعتباركلي 

برجسته ن مصاحبه خود موضوعی آتاثير کلی  ورد وآبحث دستقبل ازنقد وتفحص درابعاد ھرمصاحبه ای 
ن رسيد وشايد اين طريق آمردم (قضاوت مردم) به  افکار است که ميتوان ازرسوب مصاحبه درومقدم 

   .نقد وتفحس درگوشه وکنارمصاحبه باشد راه نزديک تری از

 ن درآ تاثير بررسی  ،عهافکارجام تاثيرمصاحبه ويا سخنرانی در تشخيِص  ازشيوه ھای مرسومِ  يکی
  سان است. آواين شيوه ای بسيارمعمول ومخالفان 

که  قای شھرام ھمايون برخورد کردآات به اظھار به ھدايت جاويد ايران اين تحرير دراجرای اين شيوه 
به بھترين  و شکارآگرفتن مصاحبه اعليحضرت تحت تاثير قرار را از ت شديد خودابرنامه ای احساس در

پيامد ھای ھا و حمايتبرديا قالبی و و رابطه با نامه ھشدار موقعيت شھرام ھمايون در .ان کردوجھی بي
سوشيتد آ اعالم صريح ايشان به اينکه او سلطنت طلب نيست با نقدی که ازمصاحبه  ن وآ هسخت متاثر کنند

بعد  که درن شھرام ھمايودرشخص بيانات اعليحضرت  ارائه داد چيزی جز تاثيراکنون اعليحضرت پرس 
  .ن نامردان قرارداشتند نيستآرسانه ای درمرکزثقل فعاليت ھای خرابکارانه 

  تاچه زايد سحر

ال نيک گرفت بيانات اعليحضرت بف در يد> ميتوان اين تحول راآيد خوش آبھرحال به منوال <ھرچه پيش 
يا  و بادآازی ای نيا سکوت سگھ ولی زمان الزم است تا اصالت ومحکمی اين تحول به اثبات برسد و

  .داستان ديگری را بازگو کنند نھا آواکنش 

متقابال تاثيربيانات اعليحضرت راھم نميتوان برمنشاء تغيير موضع سياسی شھرام ھمايون نسبت به 
ن سوابق ھتاکی ھا وحمايت ازنامردان کرد نيازبه قدری صبر دارد ودرصورت عدم آ اعليحضرت وفصل از

 مرد <نامرد و :نوقت است که ميتوان گفتآ  موس موس بازی شھرام ھمايونن اعتنای اعليحضرت به اي
  .کيست>

  امـــــا بعد

  اصالح ناپذيري رژِيم

نسبت به ماھيت سياسی وحقوقی  نظر نکته فلسفی مشخص دربيانات مصاحبه ای اعليحضرت اظھار
ن به آ راه اثبات بيشتر<اين رژيم اصالح پذيرنيست> ياد  وب ن درعبارتآ جمھوری اسالمی است که از

   .اشاره کرده اند D N Aفورمول 

نرا آ ن رسيده وآاکنون به  نامعلوم ومستوری نبود که اعليحضرت  اصالح ناپذيری جمھوری اسالمی امر
را  ابتدا نظام خود ن ازآجمھوری اسالمی ومتفکرين وسردمداران  ،زيربنای مبارزه خود قرارداده اند

صريح وقاطع  ،ن رژيمآشنائی مردم ايران به ماھيت آ تفاھم و ءای رفع سواسالمی معرفی کردند وبر
زادی آفصل  ،ابله ومحتاج به قيم خواندند و ايران وايرانی بودن را تحريم وملعون دانستند وملت را صغير

 رھم د را ھمه اينھا و ،مقيد به مبانی حقوق اسالمی کردند نراآ را کامال مسدود ساختند و وضع قانون در
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معنای اين جريان اين است که جمھوری اسالمی ھمين است که ھست  قانون اساسی شان پياده کردند و
قانون اساسی  نچه که درآاين است که جمھوری اسالمی کاری خالف   D N Aنھم با آمفھوم تطبيقی  و

   .اش گفته نکرده است

ھا خواستاراصالح رژيم  مريکائیآ بخشی ازايرانيان خارج ازکشور ازجمله شورای تجزيه طلبان درکنار
ن آبرمبنای قانون اساسی  یھستند. معنای اين خواست اداره جمھوری اسالم بوده و جمھوری اسالمی

   .است کشور

که انحصارھدف شورای تجزيه طلبان اعليحضرت را تشکيل ميدھد معنای سياسی  آزاد شرکت درانتخابات
ق شود که قانون اساسی جمھوری اسالمی را  به اجرا زاد موفآن ھمين است که ازطريق انتخابات آ

  .بگذارد

قانون  فاداری وحراست ازو ندگقانون اساسی وحتی سو انتخابات يک کشور مالزمه قانونی به تبعيت از
زاد انتظار آ زاد ويا غيرآدارد وبه ھيچ عنوان نميتوان ونبايد ازمتقاضيان شرکت درانتخابات  اساسی را

   .شتتغييرات اساسی دا

متاسفانه درطول عمرمبارزه، اعليحضرت دريک نقطه مشخص حقوقی نسبت به ماھيت جمھوری اسالمی 
 اصالح طلبان که خواستار حتی درمراحلی تحت جنبش سيز سخت از ؛نداشته اند ن قرارآوغاصب بودن 

است که  رشايد اين اولين با و ،ن است حمايت جدی کردندآ حفظ وبقای جمھوری اسالمی واصالحاتی در
   .باصراحت بيشتری جمھوری اسالمی را غيرقابل اصالح ميدانند

ن آاصال واژه غيرقابل اصالح يعنی چه؟ اصالح دريک رژيم حرکت وسازندگی درجھت قانون اساسی 
   .است کشور

مردم ايده اصالحات رارھاکرده اند فکرشان اين است که بايد اعليحضرت درھمين بياناتشان ميفرمايند <
  >ر اساسی روی دھدتغيي

طبيعی درمقابل  بطور ازھمان اوائل تسلط رژيم غاصب برداشت اعليحضرت درست نيست مردم ايران
ن چيزی که آ که نه ناراحتی ونه کمبود داشتند و ا توجھاشان به دورانی معطوف شدناراحتی وکمبود ھ

نه  ،بود کرده بودند اشتباھی که عبورازجمھوری اسالمی وبرگشت از، شکل ميداد را نھاآخواست 
   .اصالحات که نميدانستند چيست

دوران  افسوس وحسرت  که ازواکنشھای طبيعی انسان است نسبت به ازدست داده ھاست، متوجه رفاه و 
  .نرا ندارندآھای خوب ايام گذشته است نه اينکه  افسوس وحسرت بخورند ازاصالحاتی که اصال سابقه 

با تحول درجريانات حفظ جمھوری اسالمی  مريکا براساسآرسياست درکنااما قصور عمدی اپوزيسيون 
 مريکائی اصالح طلبانآبه گروه  مريکا و گذشت زمان وبی عرضگی اپوزيسون مردم راآسياسی بنفع 

اين  و خوار> دمی مردارآنزديک ساخت وبقولی <زاضطراراست  اسرائيل  مريکا وآمعروف به سربازان 
   .طلبی مردم تعبيرکردنميشود به اصالح  جريان را

  استراتژي
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بيانات اعليحضرت نشان ميدھد که ايشان راه رسيدن به تغييرات اساسی را ھم منظور داشته اند وھمين 
ايجاد تغيير ن بنام استراتژی  آ از ن مصاحبه شکل داده وآ راه است که بخش مھمی ازنظرات ايشان را در

ن تنھا وسيله تحقق آتراضات کارگری را درمفھوم اجرائی فرموده اند  ودرتوضيحات مکمل، اع ياد اساسی
  ند.ن دانسته اآ

که بتواند انسان را  است  طريقه ای انتخابِ  ھمگانی، به تعريف ساده ودريافتِ  ،استراتژی دراين تحرير
   .به ھدف خود برساند

ژی سياسی، مختلفی پيدا ميکند مانند استرات شکل ھای ،استراتژی بمناسبت موقعيت وموضوعيت ھدف
   .نآومشابھات نظامی، اقتصادی 

استتراتژی راميتوان به دوقسمت کرد استراتژی که با مخالفت ھا ومقاومت ھائی روبروست واستراتژی 
ھائی که علنا با مخالفت ھا ودشمنی ھائی روبرو نيست. ازاستراتژی ھائی که با مخالفت روبرو نيست 

 یھائی که با مخالفت ومقاومت روبروست به استراتژی ھااستراتژی  از بنام استراتژی ھای سياسی و
مانند اتخاد سياست  ،سطح سياست کشور استراتژی ھای سياسی در .ميشود ميز ويا جنگی يادآخشونت 

 سياست داخلی مانند استراتژی مشارکت حسط در اتحاديه ھای نظامی است و در انزوا طلبی  وعدم حضور
  .نھم توام با احتياط ھائیآمانی ھای مدنی است وسياست  نافر انتخابات کشور در

  تفاوت عمده وكلي 

 اين ن است وآدرپنھان کاری  ،با مخالفت رام با استراتژی ھمراهِ آتفاوت عمده وکلی استراتژی سياسی 
استراتژی  اساس استراتژی را شگل ميدھد درحدی که ھمينکه احساس شود که دشمن از و صلا ،مسئله

کربالی  ن درآ نمونه برجسته وحاضر ؛ف ميشودقن استراتژی متوآاجرای  ،گاه شده استآطرف مقابل 
 گاه شدند کهآارتش ايران نکه فرماندھان آ واقعه حمله نيروھای ايرانی به بصره بود که پس از چھارم در

شده  گاهآگرفته است ازبرنامه شبيخون ارتش ايران  ارتش صدام که درمقابل رودخانه اروند رود سنگر
ه اين پيشنھاد ازطرف رفسنجانی پذيرفت ،اعتباراسناد تاريختغيير استراتژی را دادند که به  پيشنھاد است،
   .متوجه نيروھای ايران گرديد ن کشتارعظيم وفجيع آ نشد و

که ھرگاه اين ونيز (اسب تروا)، (تاريخ سياسی نادرشاه)مخفی وپنھان است  یتاريخ مملو ازاستراتژی ھا
   .شکست ھم ھمراه بوده استبا ی فاش شده استراتژ

  استراتژي بازوبي دروپيكر

تمرکز استراتژی مورد توجه وانتخاب اعليحضرت که برمحور اعتصابات کارگری شکل گرفته است  نوعی 
ھای مقاومت پذيراست وعلی القاعده نبايد به ھيچوجھی به اطالع دشمن برسد. شرط موفقيت ياستراتژ از

 مقاومت است وحتی يک استراتژی خوب و گاھی طرف ازاقدامات الزم برایآعدم  ،لیبطورک یِ استراتژ
  .موفق دراين است که دشمن خيالش ازاجرای استراتژی منصرف گردد

 و سر مالی و برنامه ريزی وتھيه امکانات نھم قبل ازآاعتصابات کارگری  يا راه کار استراتژی وتشريح 
ن اين باشد که با معطوف کردن توجه آافشای  مگراينکه ھدف از  تدرستی نيس بنظر کار نآدرباره ا صد
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استراتژی پنھان ديگری مثال اقدام نظامی  ،وحساسيت جمھوری اسالمی به مسئله اعتصابات کارگری
بقول خودشان  رام وآبا سياست مبارزه  مرادرسرحدات کشور مورد نظرباشد که تصورنميکنم که اين 

   .شته باشدنافرمانی مدنی سازگاری دا

  و كاستي ها اعتصابات كارگري

با کاستی ھائی روبروست که مھمترين  ، بنظرنآواعالم   اعليحضرت استراتژی اعتصابات کارگریطرح  
  نھا ممکن است مسائل زيرباشد:آ

   بمثابه <عسس مرابگيراست>  افشای  استراتژی اعتصابات کارگری ازسوی اعليحضرت
شنائی آواکنش  جمھوری اسالمی واساسا عدم اری وعدم وقوف به گوميتواند نشانه ای ازساده ان

   باشد.ا کيفيت عمل دربرنامه مبارزه سياسی ب

  ن آيک وقت اعتصابات نتيجه ناديده گرفتن حقوق کارگری است که دولت وکارفرما مکلف اند به
 است که که استراتژی اعليحضرت   رسيدگی کنند ولی يک وقت مانند برنامه اعتصابات کارگری

دستمزد ايام  نطور که اعالم شده حقوق وآ ميکنند  ووتامين مالی  نرا مديريت آمخالفان حکومت 
اعالم جھانی شده است، جمھوری  ،اعتصابات اعتصابات را تامين ميکنند اين ماجرا که پيشاپيشِ 

خواھد کی ه ھای اوليه اعتصابات وحتی ھرتحروب نطفداده وبه سرک نرا مستمسک قرارآاسالمی 
حقوق دفاع جھانی از و <فالن حرکت درنطفه خفه شد> :واين ھمان است که ميگويند پرداخت 
ب وروغن نميتواند ھمراه آن با مخالفان حکومت چندان با آبه اعتباروصلت سياسی  ،کارگران

  .به کارگران صنعت نفت ھم شمول يابد ،خاصه اگراعتصابات باشد 

   گاهي كارگران آ درك و

  نقدر فريب خورده اند که واقع بين آ امروز ايران به درک مراحل سياسی رسيده اند وکارگران
ريسمان سياه  مصداق مارگزيده از ؛اندازند نمی شده اند وبا ھرطناب واظھاری خودرا به دردسر

   .و سفيد ميترسد است

ا ديگردرتظاھرات م<: ھمين چندی قبل بود که دانشجويان دانشگاه به خبرگزاری رويترز درتھران گفتند
  .شرکت نميکنيم چون کسی نيست که ازما حمايت کند>

می بينند وتشتت عقيده ونبود فرماندھی درخارج مخالفان جمھوری اسالمی را  نھا وقتی اوضاع مبارزهِ آ
نھم به اين خيال که آ ؛محال است به اميد واھی دست به اعتصابات بزنند رھبری را کامال درک ميکنند  و

 نھم ايرانيانی که برای ھزينه زندگی وآرا خواھند پرداخت  نھاآخارج ازکشور ھزينه زندگانی  ايرانيان
  .برميدارند را رگخوشگذرانی خودشان بافروش کاسه بشقاب وشيوه ھای اغوا گری کاله ھمدي

 به اعتصاب وادار را نھاآ ،محال است بتوان کارگران کشوررا به اميد تامين حقوق ايام اعتصاب 
حقوق محدود نميشود  اعتصاب کارگران وقتی سياسی باشد تنھا به محروميت از ثارآزيرا  ،کرد

 يد که حقوق ايام اعتصاب اصال درآبسياری محدوديت ھا وفشارھا برای اعتصاب کننده بوجود مي
   .نھا قابل محاسبه نيستآمقابل 
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  اركان اساسي اعتصابات 

 وغيرت ملی واحساسات  برپھنه ھای اعتقادی اعتصابات کارگری وقتی جنبه سياسی دارد بايد
حرکت کند که فشارھای روحی ومحدوديت ھای کامال قابل  ووفاداری به رھبری ناسيوتاليستی 

استراتژی اعتصاب کارگران ايران برپھنه کدام  .پيش بينی اعتصاب کنندگان  را بتواند تحمل کند
  ؟؟قاد ريشه دارسياسی ممکن است قوام يابداعت

 ووابسته به دولت انگليس  بوسيله سازمان ھای بين المللی ۵٧ت کارگری شرکت نفت درجريان اعتصابا
 بتصور که خلل ناپذير )گروگان خمينی –(الروش  مديريت ميشد وتشکيالتی مالی نظر از شرکت نفت

داوری  خود. ای اعتقادی به روحانيت شکل گرفت وحرکت کردبرپھنه ھدوم اينکه  اعتصابات  مد وآمي
  .بفرمائيد

 خواننده محترمی که اين تحرير راميخواند اگردسترسی حتی کافی به پول ھم داشته باشد از 
حقوق اعالم کند که  که مسلما ازاوضاع ناراضی ھستند بخواھد که اعتصاب کنند و ايران کارگران

که شاھزاده يا کسی به اين دعوت اعتنائی ميکند؟  فراموش نکنيد آايام اعتصاب  را ھم خواھد داد، 
ويا رضا پھلوی درجامعه سياسی وھويتی وتاريخی ايران نقشی مساوی يک فرد عادی دارد 

اعتصابات  يا امثالھم ازکارگران شرکت نفت خواستار بازرگان ويا سنجابی و وھمانطور که اگر
 حاليه؛ مراد اعتقادی مردم بود اال خمينی که واجد شخصيت مذھبی و ؛ميشدند موفقيتی نداشتند
الزم برای حرکت اعتصابات  کامال  اعتصابات کارگری اصولِ  استراتژی ھم ھمينطور است در

   .مفقود است

  كاربرد پول

(کميته امداد امام)  ون کوچکترين ترديد دراختيارخامنه ایامروزه کاربرد پول درمبارزات سياسی کال وبد
   .قراردارد

يد فورا نماينده خامنه آی ازاوضاع واحول پيش ميھرجا اعتصابات کارگری، بيکاری کارگران  ونارضايت
ين  معترض ،ميشوند وعليرغم اظھارات واقدامات دولت ھمان امام جمعه ھای محل ھستند حاضر ای که غالبا

 را متوجه خامنه ای ميسازند نھاآراضی ورضايت  را نھاآکميته امام وابستگی به  را با مشارکت دادن و
   .واليت لشگر ،خودشان ودرعبارت معمولِ  خص خامنه اینھا ميشوند جيره بگير شآ و

ن است وگفته ميشود آميليون ايرانی زيرخط فقرمشمول  ٣٠يارانه ھاست که حدود  از اين داستان بغير
 درجريان يارانه ھا نشان داده که تعداد اسمی گيرندگان يارانه ازجمعيت کشور زيادتر ببر و بخور(که 
   .)است

شاورزان اصفھان برای خشکی رودخانه زاينده رود که علت ان اقدام دولت بوده درھمين تظاھرات ک 
اصفھان  بفاصله کوتاھی نماينده خامنه ای در، به تظاھرات بحقی مبادرت کردند ،کشاورزان محروم ؛است

 راضی به خانه ھايشان نھا  بوسيله کميته امام ھمه راآتامين مالی قول به ميان تجمع کنندگان رفت وبا 
   .فرستاد
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 ويا وعده ھای سرخرمنی  امروزه مانند سابق نيست که بتوان با يک وعده غذای مجانی ويا پول توجيبی
نيازمندی ھای  ميليارد دالری برای قطع استفاده مخالفان ازممر ٩٠مخالفان استفاده کرد يک بنياد  از

 ولت ھای  نيازمند کشورھای ديگرودامنه اين بنياد حتی به د ؛مده استآمردم بوسيله خامنه ای بوجود 
ھائی ازمردم کشورھائی که  گروه، ھم سرايت کرده استرجمھوری اسالمی) (بخوانيد طرفدامسلمان 

  .خوان سيدعلی جيره زندگانی دريافت ميکنند شنا نيست ازآنامشان ھم 

 وما خفتيم بود <ياد نبريم که اين امکانات وشيوه ھا درسالھای قبل دراختيارغاصبان حکومت ايران ن از
  .>رفت که رفت غافله 

   جوع به سابقهر

ی سابقه استراتژن آ استراتژی اعتصابات کارگری اعليحضرت با مشکل بزرگ ديگری ھم روبروست و
درمدت کوتاھی با ھمه  ،ھای متلون وخلق الساعه وتوام با ھوی وھوس است که ھرکدام به تناوب

    .فت چنانکه اصال ازياد ھاھم رفتن داده شده بود وارآاميدواری ھا که به 

 ھست وپشتيبان ضعيف ن اين است که آگان ھشدار احتياط ميدھد  ومعنای اين سابقه به اعتصاب کنند
  .چوفردا شود فکرفرداکنيد>مصمم نيست عجله نکنيد <

  سراسري اعتصابات

  موکول به بخش ديگری ازاين تحرير


