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  نقدي بربيانات اعليحضرت
  اقوام ايراني

  كسيكه نماينده يك ملت ويا جريان تاريخي است  موضع گيري هاي او
  يدآشخصي نيست كه قادرباشد هرلحظه بشكلي در

  

  حقوقدان -اميرفيض

رفيقه وقتی ازيکی ازھمسران خود ناسازگاری ويا تند خوئی ميبيند برای تالفی چند  ھمسره ويامردان چند 
  .ن ھمسرناشزه است نزديک ميشودآن ھمسر، به ھمسر ديگرش که دررقابت ودشمنی با آوتنبيه 

به   خوئی شھرام ھمايون شلختگی وتند           ِ براه تنبيه  اعليحضرت دقيقا ازاين قاعده عمومی تبعيت کرده اند و
   .مصاحبه ای با نوريزاده تن دادند

 به مصرف فروش کاسه وبشقاب خود ميرساند و ران دو در اين است که يکی اعتباراعليحضرت آتفاوت 
   .ديگری ھمان اعتباررا صرف حمايت ازعربستان سعودی مينمايد

ه به برای ارائه نظرياتشان چه لزومی است ک اعليحضرت که خودشان تلويزيون افق ايران را دارند
  ١ ؟تلويزيونی که با پول عربستان سعودی برای مقاصد خاص سياسی براه افتاده متوسل شوند

زه الزم باشد ولی ھمسرناشه                                                             ّ تطبيق با مثالی که درمورد مرادن چند ھمسری عرض شد ممکن است تنب   در
   .بسيارمشھورکاردرستی نيست                                      ِتدبير خوابيدن مرد با يک فاحشه ومعروفه  

  ن ديروز وامروزاعليحضرت موضوع اقليت درسخنا

   .استسھميه نقد اين تحرير ،وربرجسته ترين موضوعات مطرح شده درمصاحبه مزب

  قوميت واقليت ها 

درمصاحبه مورد تحريردرمقام  ،مسئله قوميت واقليت که بالی جان استقالل وتماميت ارضی ايران است
 يانطرح مسئله اقليت ھا ب از را برای اولين بارکراھت خودشان وايشان ،توجه اعليحضرت قرارگرفت

 ران ازنگ                    ِ که سالھاست ايرانيان  استدالل وتوضيحاتی است  ورآواستداللی ارائه فرمودند که ياد  ،فرمودند
    .ان اقوام تاريخی دنبال ميکنندشکارتجزيه طلبان تحت عنوآتجزيه ايران وفعاليت ھای 

                                               
 می» امارات متحده عربی«ھم با برخی آگھی ھای گران که از دبی » افق ايران«شايع شده است تلويزيون انديشه و در کنار آن  - ١

 ک-اره می شود. حآيد اد
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سال  ١۴درحاليکه  ،عرض شد برای اولين باراظھارکراھت نسبت به مسئله قوميت واقوام تاريخ فرمودند
ن ھا آام وحقوق نامحدود وريسين دفاع ازاقليت وواقوئقوی ترين تاعليحضرت   ٢٠١٠قبل يعنی سال 

  .بوده اند

سران تجزيه طلب تشکيل که با حضور  لمانآدرراستای يک کنفرانس مطبوعاتی درشھربن  ٢٠١٠درسال 
 بسيار اعليحضرت درسايت شخصی خودشان درجانبداری ازاقليت ھا اين عبارت ناشگون و ؛شده بود

  . پرباررا به ميدان فلسفی مبارزه ارائه دادند

نجا رفتند که  نظريه کسانی آاعليحضرت به ھواداری ازتشکيل ملت ايران ازاقليت ھای قومی وتاريخی تا 
 و پس از اشتباه ژرف متھم ساختندبه فروافتادن در ،درزمره يک ملت يک پارچه ميدانندکه ايرانيان را 

نجا ختم شد که آن به آورد آودست وجود اقليت ھای مذھبی ودينی درجامعه ايران دفاع  فرمودند از نيزن آ
   .قطعنامه شورای به اصطالح ملی پياده شد ١١ماده در

  فال نيك 

اھم که بيانات اخيرشان رادرمورد اقليت ھا که تائيد خواست قلبی ھمه ميھن بنده ازاعليحضرت اجازه ميخو
طرف است نه     ِ عمل   ،سياست واخالق در زيرا  پايه امتيازی  نگيرمپرستان ايرانی است به فال نيک 

 ھست که الق بيگانه گفته است <ھميشه لحظاتیقای البرکامو محقق فرانسوی درکتاب خآ. اظھارات او
  >گويندييد بين حرف وعمل يکی راانتخاب کند واين چيزی است که به خاطرش به او انسان مانسان با

خوند ھا وقشريون مذھبی ازاستفاده برخی آ ><به عملش نگاه کن نه ادعايشھم گفته اند درزبان فارسی 
فا ھم ولی درخ ،دنرا حرام ميداننآومصرف  خودداریبھره (ربا) ويا مشروبات الکلی  واژه ھا مانند

   ٢. مشروب ميخورند وھم ربا ميگيرند

 شورای تجزيه طلبان  رياست  بيانات تازه ونوظھوراعليحضرت درمصاحبه اخيرشان دررابطه با پست
 .ه مسکرات ومنھيات استنده سياست قشريون مذھبی نسبت ببازگوکن ،ودفاع ازقطعنامه شوراايشان 

 را تائيد وحمايت ميکنند تا ازيکطرف مسئله قوميت وفعاليت مدعيان اقوام تاريخی ومذھبی اعليحضرت 
ن اعتبارملی وميھنی ميدھند  آعلياحضرت به  و ی خودشان وھمسرامضا جائی که حتی درقطعنامه ای با

وازسوی  ،ن استقالل وتماميت ارضی کشوررا امری رمانتيکی به مردم تفھيم ميفرمايندآبموازات  و
 درواحد ملت ايران امری مختومه وحل شده دريگريکباره مسئله قوميت واقوام واقليت ھای مذھبی را د

  .زرده خاطر ميگردندآادای واژه قوميت واقليت  زا ومليت ايرانی ميدانند 

ن مستقيما برتماميت ارضی کشور وارد ميشود امری آ چنين تضادی درمسئله ای به اين مھمی که تاثير
. حساسيت موضوع ايجاب ميکند که دل خوش شود اعليحضرت  درکالم یھايه ه واژنيست که انسان ب

                                               
  حافظ می گويد: چون به خلوت ميروند آنکار ديگر می کنند - ٢
 کنندار ديگر میآروند آن کچون به خلوت می    کننداعظان کاين جلوه در محراب و منبر میو
 کنندود توبه کمتر میــرا خــــتوبه فرمايان چ    شمند مجلس بازپرســــــشکلی دارم ز دان   ُ ـــ  ـم
 کنندمه قلب و دغل در کار داور میــــکاين ھ    د روز داوریــــــدارنیـــــاور نمـــــوييا بـــگ

  کننده ناز از غالم ترک و استر میـــکاين ھم   ودولتان را بر خر خودشان نشانـيا رب اين ن
 ک-ح
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 خاصه که اعليحضرت به حفظ وحدت ملت و ؛باشد وقناعت به ظاھرننمايد حتی درعمل ھم انسان ھوشيار
يعنی درحاليکه ازوفاداری خودشان به صراحت قانون اسالسی  .اند دهتماميت ارضی کشور سوگند ياد کر

مشخص وسالھاست برپايه اين بی وفائی به وحدت ملت وتماميت ارضی اقدامات ده انددريغ فرمو
                                     ِ                                                      وجانبداری ھای فراوان حتی با فشاروتھديد  سلب عنايت خودشان  به کسانی که ازامضای قطعنامه شورای 

به وحدت ملت  ؛کالم نه عمل ؛اکنون درمصاحبه اخيرشان درعبارت ؛تجزيه طلبان استنکاف داشته اند
 ،البته که قابل احترام ھست ولی قبول باورنيست ،ماميت ارضی کشور روی مساعد وموافق نشان بدھندوت

   يدآن اقدامات کافی بعمل آوخاصه اثرات  ١١ن ھنگامی است که درحذف ماده آ وضمانت باور

  تضمين اين تحرير

له ملت ئمس ،نطور كه استحضارداريد درقانون اساسي مشروطيت ايران وسوگند سلطنتهما 
واحد ايران مطرح است نه اقوام وقوميت واقليت هاي مذهبي وغيره واين بدان معناست كه 

   .ميت واقليت ها با تصويت قانون اساسي امري مختومه استوقو يمسئله اقوام تاريخ
 يد که ھرگونه سخنی درباره خود مختاری اقليتھای قومی وآاجازه ميدھد اين تصريح به توجه  ين تحريرا

 ؛متمم قانون اساسی است زيرا ٩٢و ٩١و ٩٠و ٨خالف  اصول مذھبی ويا نژادی که عنوان ميشود يا 

ابدا وھرگز اصول متمم قانون اساسی ملت واحد ايران رابه اقليتھا واکثريت ھا تقسيم نکرده است 

تساوی الحقوق شناخته شده ـکشور مد افرا آمده، متمم قانون اساسی ٨ماده  روبرعکس با صراحتی که د
  .هديتھا  بکلی منتفی شده تلقی گردمسئله اقلياند 

به موضوع اکثريت واقليت ويا اصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی نيز  هنظربه اينگه درب 
با ھمان معياری که طرفداران حقانيت وتدام مشروعيت  لذا ،ھويت قانونی داده نشده ،اقوام تاريخی

، پيروان قانون اساسی ندرھد به حفظ وحدت ملت وتماميت ارضی کشوعقانون اساسی مشروطه مت
جمھوری اسالمی ھم دراين مشترک ھستند واين امرضمانتی است برای ھرايرانی باھرعقيده 

   .درراستای وحدت ملت وتماميت ارضی ايرانومرامی 
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