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  حقوقدان -اميرفيض

مصاحبه ھائی  آمريکادھقانپور مجری برنامه افق صدای  قایآ ،ينتمی در واس ازتمديد مدت مذاکرات پ
ن شخصيت ھا اعليحضرت بوده آ کی ازــترتيب داد که يبا چند شخصيت درباب تاثير تمديد مدت مذاکرات 

   .اند

   .بيانات ايشان است مواردی از نقد تحرير حاضرمفتخربه 

 وديگری ازاھميت خاص  ازاھميت عام نقد خواھد بود که يکی    ِ رد      ّ ، مج  دربيانات ايشان دومورد مشخص
   .ورده ميشودآدارد  نخست به صحنه  ميت عامبرخورداراست  موردی که اھ

  عليه ايران وس ننامأ شهادت 

اظھارعقيده فرمودند  اعليحضرت ضمن بحث درباره فعاليت ھای اتمی جمھوری اسالمی ،دربرنامه افق
 ن کارخانه فقطآين اراک را تعطيل نميکند وتوليدات ب سنگآوری اسالمی بدليل اينکه کارخانه ھکه جم

جمھوری اسالمی مترصد فرصت برای که قرارگرفتنداين شھادت لذا درمقام  ،ستبرای ساخت بمب اتمی ا
   .ساخت سالح ھسته ای است

 ١٣٨١ان  که درسا ل  –ان –البته چنين شھادتی ازناحيه ايشان چيز تازه ای نيست درمصاحبه با  سی 
 رژيم درصدد دستيابی به سالحقای بوش ايراد فرمودند که <آشھادتی براصالت ودرستی نظر ؛ام گرفتانج

  >غارت ميکند ع ملی را نيزفھای کشتارجمعی است ومنا

  )١٣٨٣شھريور ١۵رگمشروح مصاحبه ونقدان درسن(                                                        

  وامـــا بعد

برای شھادت اعليحضرت   که اھميتی
 اتمی ايران  منظور ابطه با فعاليت ھایردر

جامعه بشريت  ونھیشده ازنوع نامطلوب 
است به اين توضيح که ھيچ انسانی رغبت 

نقدر آشھادت دادن عليه کشورش را ندارد 
ِ  منفی   اين عمل روشن وبازتاب  ملی    
واقع ازباب  در وميھنی ومردمی دارد  و
ته شده که قوانين قوانين ارگانيکی شناخ

کشورھا وارد قضيه شھادت شخص عليه 
  .کشورمتبوع خود نشده اند
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ن شھادت برعامه مردم ومنافع آ ثارآن است که آ موجود در ، قبح ويا نفعمقصود ازشھادت عام
ماعی وياسياسی ويا مذھبی ناشی ازموقيعيت اجت ،نآو ولی ميسازدتنھا مسآکشوروشئون ملی وامثال 

  .ف و ازطرف ديگر موضوع شھادت استشاھد از يکطر

  موقعيت  شهادت  اعليحضرت

ابط خارجی مجلس ورعضو برجسته کميسيون  کاليگلیقای التون آاعليحضرت بدعوت  ١٣٨٠درسال 
س ازتشريح موقعيت جمھوری اسالمی  بعلت . کاليگلی پسخنرانی فرمودند آمريکادرکنگره  ،نمايندگان

ايران  خوند ساالری حاکم برآه ضا پھلوی رھبری جنبشی را عليه <شاھزاد :حمايت از تروريسم گفت
د وی چن ؛وی عدم خشونت ونافرمانی مدنی رابعنون يک روش مبارزه برگزيده است ،برعھده گرفته است

نان رابه خواست مردم ايران برای سکوالريسم آتا توجه  ؛ديدارکرده است آمريکابانمايندگان حکومت  ربا
  )١٣٨٠مشروح درسنگر اول بھمنماه (                                          >جلب کند .....

ت نسبت به شخصي آمريکاتوقف روی نظر کنگره  ،آمريکاليگلی درکنگره مقصود ازاشاره به اظھارات کا
وی ازس نيابتی  عام شھادت خاص نيست شھادتشھادت اعليحضرت ست که ن بدان معناآوشاھد است 

حضرت به عنوان رھبرمبارزه ياعل آمريکادرکنگره  زيرا ھنگاميکه  .است ھمه مخالفين جمھوری اسالمی
، نه تنھا اعليحضرت درموقعيت رھبری خودشان ترديد ويا خوند ساالری معرفی شدندآوجنبش عليه 

م تقاضاھائی ھ آمريکامتقابال بعنوان رھبرمخالفان جمھوری اسالمی ازکنگره  تعارفی نشان ندادند بلکه
  .يعنی موقعيت خودشان رابه عنوان رھبرمخالفان جمھوری اسالمی قبول واعالم فرمودند ؛کردند

بارھا به موقعيت استثنائی وھويتی وتاريخی وقانونی خودشان با عبارت  زدرگذشته نيشخص اعليحضرت 
   :وری فرموده اندآزيرياد 

ميتوانم بازي كنم نبايد ناديده گرفت واين رامردم ينده نقشي كه آچه حاال وچه در ؛من معتقدم<
  ........>ايران ميدانند

 به استناد مراتب باال قاطعانه ميتوان گفت که شھادت اعليحضرت نسبت به موقعيت جمھوری اسالمی در
شخص اعليحضرت که  واست  وعام اھميت  با رسيدن به توليد سالح اتمی  يک شھادت سياسی بسيار

ی سناتورھا بنيامين نيتا ناھو و و قای بوشآھمانطور که  ،اند مل کشوروجان ومال مردالاستقو مليت مظھر
عليحضرت ھم بنيابت مخالفان ، جمھوری اسالمی را مترصد ساخت سالح اتمی ميدانند اجنگ طلب

شھادت ميدھند که  ،ابدوش دارندزاديخواھی وسکوالريسم رآ مکراسی وجمھوری اسالمی که پرچم د
خارج وبه  ،واين دقيقا شھادت را ازمنزلت حقيقی  !جمھوری اسالمی درپی تدارک سالح ھسته ای است

  .يک  ھديه به بيگانه تبديل ميسازد

دانيم که ومي ؛شاھد ناظران بوده استين داشتن به موردی است که  گاھی ويقآزيرا شھادت به معنای 
    .رای شاھد ممکن نبوده ونيستامکان  تحقق خصوصيات شھادت ب

 ؛>بايد قبول داشته باشند را طرفداران من ھرچه من ميگويممشھوری دارند مبنی براينکه <            ِ اعليحضرت تز  
به ابعاد شھادت مزبور يک  ن ايستادگی واتخاذ تصميم ميفرمايندآاعليحضرت که سالھاست روی  اين تز
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بسيارمشکل وبه بھای ازدست  را حضرتاعليعمومی ميدھد ومسئله مخالفت باشھادت پشتوانه ملی و
  .ت که يک سجيه ايرانی است تمام ميشوددادن طرفداری ازاعليحضر

ست  موثرا بسيار، شھادت مزبور برای مساعد ساختن جوازحمله ھوائی به تاسيسات ھسته ای ايران بسيار

موضوع  ماھيت و راين بناب ؛اتھام خواھد ساخت را مبرا از آمريکاواسرائيل وجناح جنگ طلب  آمريکاو
ن ھم عام آ وقباحت در ،بنابراين شھادت عام دقيقا منافع ملی وجان ومال مردم  را ھدف دارد ،شھادت
   .است

وضع ايران را نگاه کند وبعد خودش  آمريکااعليحضرت درمصاحبه ھايشان براين نکته تاکيد دارند که 
   .تصميم بگيرد

  را مبرا ازاتھام خواھد ساخت بلکه آمريکانه تنھا   آمريکاشھادت مزبور درکناردرخواست اعليحضرت از
چنانکه مسئله ايجاد    .نيزبتصويرواقعی نزديک خواھد ساخت نراآ واحترام به  اجرای خواست ايرانيان

  .جنبش سبز اعالم کردوبه حساب درخواست بخشی ازمخالفان جمھوری اسالمی  آمريکاتحريم ھا را 
  

ليد ايران درتو مبنی براينکه ژانس دالئلیآللی اتمی صريحا اعالم کرده که ژانس بين المآدرست است که 

اعالم کرده اند که  آمريکاسازمان اطالعاتی   ١٣وھمچنين  – دسالح ھسته ای فعال است دردست ندار

وظاھرا بنظرميرسد که شھادت اعليحضرت  فعاليت اتمی برای سالح اتمی نداشته است ٢٠٠۶ايران ازسال 

تمسک نداشته باشد ولی فراموش نکنيم      ِ قدر   آمريکاژانس اتمی وسازمان ھای اطالعاتی آدرمقابل شھادت 
   .االت ووسوسه اقدامات نظامی راعليه ايران صيقل ميدھدکه شھادت مزبور، خي

  سيت عمل وگفتار درمنافع مليحسا

 را نشان بدھد به يکی از گفتارھای سربه ھوااين تحرير اجازه ميخواھد برای اينکه تاثير ندانمکاری و
 ستھا تحريمومربوط به يک سال قبل ودررابطه با گاھان کمتری داشته باشد آممکن است  وقايعی که 
  .استناد شود

  تحريم شركت ملي نفتكش ايران بايك كارت ويزيت 

درباره تحريم  ٩٣تيرماه سال  ٢۴رھبردی وزارت نفت درمصاحبه در قای محمد سوری مشاور امورآ
   :شرکت ملی نفتکش ايران گفته است

ی ان ھای دريائگوارسران اتحاديه اروپا نامه ای به  نآشرکت ملی نفت کش ايران پيش از تغيير مديرت <
 به اين مضمون نوشت که شما که مدعی ھستيد که نميخواھيد بااين تحريم ھا به مردم لطمه ای وارد شود

شستگی ھستند واين شرکت ھيچ ارتباطی با نبدانيد که سھامداران شرکت ملی نفتکش سه سازمان باز
. اتحاديه اروپا با نامه مزبور >مسائلی که مربوط به تحريمھاست نداشته ويک شرکت غيردولتی است

   .وتحقيقاتی که کرد تحريم ھاراشامل شرکت ملی نفتکش ندانست
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درعين اينکه مديرعامل شرکت بود مشاوررئيس جمھور  کشتنکه مديرعامل جديد شرکت ملی نفآ پس از
يشد  ھمين واين واقعيت درکارت ويزيت مديرعامل درج ودرمالقاتھا ھم رعايت وعنوان موقت ھم بود 

ای اينکه چون مديرعامل شرکت ھا شد وبه ادع ی عوامل پيگير تحريمکارت ويزيت بھانه واضحی برا
    .نرا تحريم کردندآ ، پس شرکت دولتی است ورئيس جمھوروقت انتخاب کرده ملی نفتکش را

ازجمله تحريم شرکت ملی  درشرائط نامساعد چه درد سرھائیناقابل  مالحظه کرديد  يک کارت ويزيت
  ؟وردآبوجود مينفتکش که بازوی حمل ونقل نفت ايران است 

قصد جمھوری اسالمی به ساخت  با اعليحضرت دررابطه ای ناموزون ازجمله ھمين شھادتشھادت ھ
وای  ھا کهنروزآکه نيايد  سالحھای ھسته ای دردسرھائی برای منافع ملی وجان مردم ايجاد خواھد کرد

 رتنف و درروابط سياسی وبين المللی  نروز قدراين شھادت ھا برای بيگانگانآ ،را ازياد برد، روزھان آبر
   .شکارخواھد شدآن برای مردم ايران آ واثرات

ذکراين حقيقت ھمين جاست که اعليحضرت بطورضمنی ھمواره مخالفت خودشان رابا حمله نظامی به 
) ولی فراموش نکنيم که شھادت ھای مکرر ايشان کتاب زمان انتخاباستثناء درايران اعالم فرموده اند (

باحمله نظامی  ايشان  دليل موافقت ضمنیبرقصد جمھوری اسالمی به داشتن وساختن سالح ھسته ای 
گاھی نسبت به موضوع ميکند آاعالم ، واطالعاتی  شاھد وھمانطور که درمراجع قضائی ستا به ايران

شھادت  ،ھمانطور که شھادت شاھد موثری کامل درتصميم دادگاه استو .وتصميم با دادگاه است
وھمانطور که درحکم  اعليحضرت ھم کامال موثردرتصميمات احتمالی حمله ھوائی به ايران خواھد بود

ادله حکم است دراقدامات نظامی احتمالی غرب عليه ايران شھادت شاھد زيربنای  دادگاه شھادت شھود از
  .به ايران شناخته ميشودتصميم واقدام حمله 

  علم شاهد به اثرات شهادت

 نرا اعالم ميکند  وآگاه باشد آ، شاھد چيزی را که ديده وياشنيده بدون اينکه به اثرات شھادت خود گاه
  .گاه شاھد درموقعيتی قراردارد که به مالحظات مسائل معنوی ووجدانی  ناچاربه شھادت  ميشود

 گاه است که يک شھادت دروغ مبنی برآايشان کامال  ،دوگونه استکيفيت شھادت اعليحضرتت فارغ ازھر
  .ثارشوم وويران کننده ای به مردم وکشورعراق تحميل شدآداشتن سالح ھای کشتارجمعی درعراق چه 

ونيست که درمورد سالح ھسته ای وفعاليت ايران اظھارنظرنمايد ونيز  ھمچنين شاھد ابدا درموقعتی نبوده
 تساخ اضرورتی درميان نبوده که بعنوان شاھد به قصد جمھوری اسالمی درتدارک وھيچگونه اجباروي

  .سالح ھسته ای اقامه شھادت دھند

  >من تخصصی درمسائل اتمی ندارمشخص اعليحضرت درھمين مصاحبه ميفرمايند <

   ؟دراين صورت چرا بايد مظلمه چنين شھادتی را بعھده بگيرند

گاھی که برخی از ايرانيان نسبت به با ديدسبت به منافع ملی ايران بنظرميرسدکه ديدگاه ھای شاھد ن
   .واگرچنين باشد شاھد محترم سخت دراشتباھند جمھوری اسالمی دارند يکسان بوده باشد
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  شفتگی آ علت

يعنی دورنگاه داشتن ايران ازمداخله  رض بين شھادت  وخواست واقعی اعليحضرت وتعا شفتگی آعلت 
اشخاصی ھستند که خوب صحبت ميکنند ولی < آمريکابقول يکی ازقضات  اين است کهنظامی خارجيان 
  .>خوب فکرنميکنند

ست شان به مفھوم نييعنی درصحبت کردن توجھ ،رنميکننداعليحضرت خوب صحبت ميکنند ولی خوب فک
به  هجتو فکر و ،ودردائره چنين احساس ويا عادتی ھستند وغلبه برطرف وپيگيرمنطوق وتفوق درجواب

به ھمين دليل است که مسئولين کشورھا نه تنھا درمصاحبه ھا براه  ن تحت الشعاع قرارميگيرداثرات سخ
ت يمنھا بمراتب برجورکردن کلمات اھآ کثرت وتعدد نميروند بلکه به ماھيت ومفھوم وحقوق متصوره بر

  .ميدھند ودراين مسيرحساس ازکمک وھدايت ديگران بھره مند ميشوند

  جريان امرسابقه از 

اعليحضرت اولين کسی بودند که دريک برنامه  ،فعاليت اتمی جمھوری اسالمی              ِ درسالھای نخست  
مخفی جمھوری اسالمی دربرنامه ھای  زفعاليت ھایتلويزيونی که بصورت تمام قد قابل مشاھده بود ا

گر ض وانتقاد سناعترا باسخن گفتند،  فاش گوئی اعليحضرت که بعدا حرفه مجاھدين خلق گرديد  اتمی
 سنگرمزبورراپيداکنم) درنامه ای ھمراه سنگرمزبور بعرض اعليحضرت رساندم  ونتوانستم شد ( روبرو
ن برنامه از سوی آخوشبختانه  تکرار نھم ازسوی شخص اعليحضرت تشريح گرديدآ ن عملآقبح  

   .متوقف گرديداعليحضرت 

يشان مفتخر وبصيرت سياسی وعشق به ميھن ومنافع به مالحظه ا ،م اميد وارم که اين تحريراکنون ھ
   .ھمواره ملحوظ  دارد ،جمھوری  اسالمیبا  ،نآد ايشان را درتضاد بين ايران ومنافع ملی               ّ ملی بتواند ترص  

   اهميت خاص –مورد دوم 

دربيانات اعليحضرت دراين تحرير مطرح شد به  مورد دوم که با عنوان اھميت خاص اجازه فرمائيد
  .خواھيم داشت  موکول شود  افق ايرانتحريری که درباره برنامه 

 


