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  مريكا باآمصاحبه راديو صداي  نقدي بر

  اعليحضرت
  حقوقدان –اميرفيض 

مريکا مصاحبه ای با آصدای   »افق«قای دھقان پور مجری برنامه آ )٢۵۴٩( ٨٩ خرين روزھای پايانی سالآدر
ری حال واحوال ديگقای سعيد قاسمی نژاد آاعليحضرت داشتته که بمناسبت حضوريک جوان ايرانی مقيم فرانسه بنام 

  .ن مصاحبه رجوع ميکنيمآبه اتفاق به مواردی از  دارد قبلیسوای مصاحبه ھای 

  اولين پرسش مصاحبه كننده اين است 

 <بيانيه شورای ھماھنگی راه سبز راديديد خط کشی کرده اند باحکومت ھای فردی غيرقابل پاسخگو وجمله ای حساب
     رداندن حکومت فردی ھستيد>گزياشما درپی باآرفداران نظام پادشاھی طشده است به 

  ورد اين سوال آحيرت اندر حيرت 

 است متشکل ازمردان ومجريان باسابقه وفھميده  ومجرب ،يل          ّ مريکا درتخ  آمريکا بمناسبت انتساب به کشورآزيرا صدای 
، بی راتداعی ميکند انسان برخالف اين تصور باموردی برخورد ميکند که تشبيه <کوه زائيد ولی موش> یولی وقت

  اختياراين بيت سعدی رابياد مياورد

  پوست برپوست بود ھمچو پياز  نکه چون پسته ديدمش ھمه مغزآ

  صيرتي ب داليل ضعف وبي

نرا منتسب به آبيانيه ای که پرسش کننده يعنی   ،پرسش مصاحبه کننده برمبنای بيانيه شورای ھماھنگی راه سبز است-١
  ؛شورای رھبری جنبش سبز ميداند

  ن معرفی کند؟آش کننده ميتواند شورای ادعائی ھماھنگی راه سبز رابه اعتبارشخصيت ھای آيا پرس

   ؟ن شورا از کجاست وچگونه تامين شده استآآياميتواند بگويد مشروعيت 

  بيان کند ؟ نراآو مسئول وارکان واساسنامه وشرائط ھماھنکی ومنابع مالی  توضيح نراآآيا ميتواند موجوديت حقوقی 

دارند که نميدانند که اين  را ايراد واعتراض ايران اينسرشناسان جنبش سبز درخارج از                     ِ ست که نميتوانند. خود  مسلم ا
تشکيل اين شورا ازبرنامه ھای < که برخی ازھمان افراد گفته اند  نجا رفته اندآشورا از چه کسانی تشکيل شده است  وتا

 گفته است <تشکيل  چنين شورائی و وانيد سربازان اسرائيل)(بخقايان آوزارت اطالعات رژيم است> يکی از ھمان 
ن سری است درحاليکه آن داشته باشد که نام اعضای آن درخارج از کشورچه خطری ميتواند برای اعضای آمشابھات 

  نھم درخارج ازکشور قابل قبول نيست>آشورا سری بودن اين  ،موسوی وکروبی وخاتمی درامنيت کامل رژيم ھستند

  منطق درسوال  فقدان

ن رامجھول مطلق نامند  وانتساب ھرچيز آھمانطور که استحضارداريد شورای رھبری ادعائی ھمه چيزش مجھول است و
ن فعل وياگفته (بيانيه) آن مجھول وناشناخته باشد آثاراست. ھرچيز که فاعل آتعلق                                  ِ به مجھول، انتساب ناموجه وغيرقابل  
   .ن استناد کردآبه ھم مجھول وبی اعتباراست ونميتوان 
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ن آروايات واحاديث که راوی ازاست وھمچنين درحقوق اسالمی  بحث دادرسی مجری در ،مدوناين اصل درحقوق 
  .باشد سلب اعتبارشده است مجھول

شده  اعتبار چنين نتيجه گيری کرده که <بيانيه جمله حساب نده چگونه از يک بيانيه مجھول وبیقای پرسش کنآ ،خوب 
  ؟ طرفداران نظام پادشاھی> ای است به

ساله، اديان زرتشت واسالم،  ٢۵٠٠نت کھن تاريخی   ُـ ـ  س سند حقوقی ومشروعيتی طرفداران نظام سلطنتی ايران،
   .وردھای بياد داشتنی نظام پادشاھی استآم ودستمباورھای فرھنگی ايرانيان وانقالب مشروطيت وقانون اساسی ومت

تواند مدعی شود که بيانيه مجھول شورای ھماھنگی راه سبز  که ريشه نفرتی چه کسی باچه ميزان انصاف ودرک مي
  ميتواند به طرفداران نظام پادشاھی اخطاربدھد؟ ،دراسرائيل دارد

نقدر قوه درک وتشخيص رااز پرسش کننده دريغ داشت مگراينکه برسيم به اين نکته که غرض ازمصاحبه آنميتوان 
مريکا به شورای مزبورموجوديت  آبه اين منظور بوده  که بوسيله راديو صدای  ،خستدرمقام ن آنھم  وطرح چنين سوالی

ن شورا آداده شود وبا سکوت اعليحضرت نسبت به واھی ومجھول بودن شورای ھماھنگی  سندی برای موجوديت 
ده واجرا کرده است مريکا  برگزيآنچه که صدای آبغير اين تحرير راه بھتری                        ِ يا  بنظر خواننده محترم  آ  .ساخته شود

  برای ايجاد موجوديت شورای واھی ومجھول راه سبز وجود داشته است؟

  پاسخ اعليحضرت

گرچه اعليحضرت به واھی ومجھول بودن شورای ھماھنگی راه سبز وبيانيه منتسب به مجھول اشاره ای نفرموده اند  
پاسخ » حکومت فردی به ايران ھستيد نگرداندياشمادرپی برآ«ولی به قسمت دوم سوال  مصاحبه کننده دائر براينکه 

  .مشبھی فرموده اند

باورکردنی نيست که مصاحبه کننده  که به کتب اعليحضرت درابتدای مصاحبه اشاره کرده از نظرات واعتقادات سياسی 
 ت درن جھآظن نزديک به يقين اين است که سوال مزبور از  ،گاه  نبوده استآايشان دررعايت حقوق بشرودمکراسی 

برای اعليحضرت تکان دھنده است واتھامی است که فورا مده است که آدنباله قسمت اول سوال <بيانيه شورای ......>  
ن تحت الشعاع قسمت آمجھول بودن واعليحضرت رابه دفاع از خود واميدارد ودرنتيجه بحث بيانيه شورای ھماھنگی 

  .مريکا بوده استآزی که مورد نظر راديوصدای دوم سوال قرارميگيرد که گرفته است يعنی ھمان  چي

  موضوع رهبري 

   ؛مصاحبه کنده سوال دومش را به اين مضمون مطرح ميکند

   يا اعتقادداريد که االن جنبش اعتراضی مردم ايران بامشکل رھبری روبروست؟آ

ھيچ حرکتی  اريخت درھرحرکت ونھضت سياسی درھرزمانی ازن بحث ديگری است، آ« ؛اعليحضرت پاسخ ميفرمايند
  »بدون يک عامل رھبری راه خودش راپيدا نميکند

مند دنراھم درجيب داشته باشد  وبنجات درآن است که انسان درد کسی رابشناسد  وداروی درد آعمال             َ <ادبارترين ا  
  (ازيکی ازبزرگان) نشتابد>

 متاسفانه رھبری و ته اند درگذشتهسال گذشته به منطق رھبری التفات ياف ٢۵دراعليحضرت برای اولين دفعه است که 
 کسانی که  از موقعيت رھبری در          ِ ودرمقابل   اند کردهمطرود  درفرھنگ ايرانی با تشبيھاتی نامناسب، ران آمقام واالی 

نرايگانه عامل مبارزه عليه جمھوری اسالمی ميدانستند  سماجت واصرارايشان آفرھنگ وجامعه ايرانی دفاع ميکردند  و
  .به رھبری مقاوم ترميگرديد به عدم نياز
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اين تحرير مايل نيست که به سوابق اصرارايرانيان به رھبری  مبارزه  توسط اعليحضرت ومقاومت وحتی محکوم کردن  
مد ببازار کھنه شود دل آزيرا  وقتی انتقاد درجايگاه  قبول افتد  قضيه مصداق <نوکه  ،توسط ايشان رجوع کند نراآ
  .زار> ميشودآ

  جدی نگيريم ولی بفال نيک بگيريم (پايان حاشيه) اظھار نظر اعليحضرت را :حاشيه 

 يحضرت پس از ارائه اين برداشت درست ومنطقی از رھبری، منطق  خودشان رابررھبری شورائی قرارميدھند  ولاع
   .دفاع ميکنند (!) باتوضيحات نسبتا مفصل ولی تکراری از رھبری شورائی

تشکيل داده اند ويکبارھم اجازه تشکيل وانتخاب  که تاکنون چند بارشوراھای مورد نظررا تصورنميکنم که يادشان باشد
ی  برای يرااز ايرانيان حاضردرجلسه عمومی گرفتند ودرھمين اواخرھم درمصاحبه باراديو فردا از تشکيل شورانآافراد 
ر نميکنم تشکيل شوراھای مشروطيت که واگراينھا مھم نباشد تصو نرا بھترين راه معرفی فرمودندآوخبردادند  رھبری

مد  از خاطرشان رفته باشد  وھرچه ھم به  آبروئی ناکاردرآبابی غاز شد ودرھمان ايستگاه اول  آباشعار قطارمشروعيت 
ن مقامی از توجه واحترام وجذب ندارداعتنائی آوامثال  شورای رھبریاستحضارشان رسيد که درفرھنگ ايرانی 

کالمشان اين است که <پس از ايجاد وحدت مختصر واره بازی از نو سال گذشت واکنون دوب ٢۵نفرمودند تا حدود 
يادمان باشد که اين   ،يعنی  حواله به گل نی نوقت امکان تشکيل شورای رھبری ممکن خواھد شد>آ وھماھنگی

   .سال ٣٢صحبتھائی که ميفرمايند امروز است يعنی بعد از

مريکاھم آبه عيان اعالم فرمودند ومطبوعات  دشان عدم موفقيت دربرنامه ھمبستگی راشايد يادشان نباشد که دوبار خو
عدم ايفای به وظائف  قانونی اعليحضرت درنرابھانه آعدم موفقيت اعليحضرت  درامر ھمبستگی رانوشتند وايرانيان ھم 

نھا که ميبايستی آحضرت فرمودند <مرد بلکه ھمانطور که اعلي           ُوخيال واھی  بھانه ن آو نه اينکه  درنجات کشور گرفتند
 را عده کمی را ميشود به امورواھی اميد وارساخت ولی ھمه  >درميدان مبارزه حضور داشته باشند کنارکشيده اند

رح است ميفھمند که نميتوان مردم وقتی ميبنند که سی سال است که يک موضوعی فقط بصورت حرف وعالقه يکنفر مط
  .قضيه جدی نيست

  قاي قاسمي نژادآاز نظر خواهي 

  .توضيحات اعليحضرت خواستارميشوندقای قاسمی نژاد  نظرايشان رانسبت به آمصاحبه کننده باخطاب قراردادن 

قای دھقان پوردرسوال اول خودشان آنخستين مطلب مھمی که در اظھارنظر ايشان برازنده است  اصالح  مطلبی است که 
قای دھقان پور عقيده داشتند که بيانيه شورای ھماھنگی جنبش سبز حرف آاز اعليحضرت مطرح کردند  توضيح اينکه 

ن اخطار وياعبارت رامتوجه  کسانی ميدانند آقای  قاسمی نژاد آخری است نسبت به طرفداران نظام سلطنتی درحاليکه آ
ينی بودکه حکومت چراکه فقط ايام حکومت خمواضافه ميکنند < که مدام ازبازگشت به دوران طالئی امام صحبت ميکنند

   >خودکامه وفردی درکشورجريان داشت

ن است که حاکم ھرکاری که ميل آحکومت خمينی خودکامه وحکومت فردی نبود حکومت خودکامه  وفردی  – توضيح

 نچه درايام او گذشت منطبق باآحکومت خمينی ازقتل وغارت ومصادره و ،دارد دستوربدھد وبه کيفيت دستور اواجراشود
  کتب تشيع بود به جز دومورد يکی مخالفت بااساس سلطنت وديگری فتوای جمھوری   (پايان توضيح)اسالم وم

  قاي قاسمي نژادآپيشنهاد 

  :قای قاسمی نژاد باتائيد نظر اعليحضرت نسبت به شورای رھبری پيشنھاد مکملی دادند  که ميخوانيمآ

  د وياتشکيل شورائی باتوجه به خصائص کشورما.فريقای جنوبی وياھنآبی است مثل کنگره سپيشنھاد من مدل منا

ودوم تشکيل شورائی با توجه   فريقای جنوبی وياھندآپيشنھاد ايشان متضمن دو وجه است يکی تشکيل کنگره ای مانند 
  .به خصائص کشورما
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 مدل دارد سی و فريقای جنوبی که کارفوق العاده ای نيست چرابايد اين کاری کهآتشکيل کنگره ای مانند کنگره ھند ويا 
  سال که دائم ھم مورد توجه واشاره مبارزه بوده  ازقوه به فعل درنيايد چيزی که مدل دارد تقليد ازآن که کاری ندارد دو

  پيشنهاد به ايشان

قای قاسمی نژاد که ھم جوان ھستند  وميتوانند قطب توجه وگرايش آھم اکنون بنده ھم متقابال پيشنھاد ميکنم که شخص 
فريقای آمريکا دعوت ميشوند، کنگره مشابه کنگره آقرارگيرند وھم موقعيتی دارند که از سوی راديو صدای جوانان 

تشکيل بدھند  وازاين طريق مشکل رھبری مبارزه راحل بفرمايند ولی يادشان باشد که درحال حاضر  راجنوبی وياھند
بدون کوچکترين ده سال سابقه يابيشتر وجوددارد فريقای جنوبی درخارج ازکشورباآدوکنگره درتشابه نزديک باکنگره 

قای قاسمی فرصت راازدست آولی ھيچ اشکالی ندارد  موفقيت ودستاوردھای مبارزاتی وياکمک به رفع مشکل رھبری
ينده ايران دست جوانھاست وبه آ<قای اوباما ھم گفت آاخيرا  فريقا وياھند راتشکيل بدھند خاصه که آندھند وکنگره مدل 

   !!وشما ھم که جوان ھستيد >کمک ميکندنھا آ

وعلت عدم تحويل ايشان سن وسال وتحصيالت   ،قای قاسمی نژاد امتحان کرده اند که کسی ايشان راتحويل نميگيردآالبد 
عاملی است که نه تنھا ايشان  ،، ھويتی که ريشه درفرھنگ کھن مامردم دارداستمسائل شخصی نيست  فقدان ھويت  و

   .ز کسانی که  خواسته اند روی ھويت نھادی ايرانيا ن پل بزنند  ناکام ساخته استبلکه بسياری ا

فريقای آدرکنار تشکيل کنگره ای مانند شناباشد  که آن بارھبری آتصور ميشود که ايشان به مسئله ھويت ايرانی ورابطه 
   (!)راپيشنھاد داده اند خصوصيات کشورمای تشکيل شورای رھبری باتوجه به بجنو

زيربنای حيات سياسی خصوصيات فرھنگی وباورھای مردم ماست  که  >خصوصيات  کشورما<از  ايشان مقصود شايد
    .واجتماعی کشورماراتشکيل ميدھد

 شنا ونامانوس ھم درآوھرچيز نا شنا ونامانوس ھستندآھای نا ه ، واژسازمان ،، کنگرهشورای رھبری درفرھنگ ملی ما
اديان زرتشت  هفرھنگ ملی ما ايرانيان رھبری کشور رااز حقوق مسلم پادشاه باپشتوان جايگاه قبول مردم قرارنميگيرد

وھرکس درھرگوشه وکنارکشور از قرنھا قبل تاکنون باواژه پادشاه وحقوق  ميداند واسالم وسنگ نبشته ھای اقرانی 
ھيچ سابقه تاريخی  واجرائی  ست  شورای رھبریومنتظرا شناآمسلم او که رھبری وتامين امنيت واستقالل ورفاه است 

   .نھم تشکيل شورای سلطنت درمتمم قانون اساسی استآن ياد شده آدرتاريخ حقوق ايران از ندارد وتنھا دريک مورد 

برای ساخت وساز رھبری مبارزه ھيچ نسخه ای قائم به مشروعييت ومنطبق بااصول دمکراسی وبرخاسته از فرھنگ 
مگر ھمان صراحت قانون اساسی ومتمم در انتخاب رئيس دولت  توسط شاه ورھبری وخصوصيات ملی ماايرانيان نيست 

   .بوسيله  دولت منتخب شاه ،مبارزه وجنبش ھای مردمی عليه رژيم غاصب

نان تفاوت دارد  بنياد رھبری درکشور ما بردوپايه قراردارد يکی آرھبری درفرھنگ مابارھبری باساير ملل وفرھنگ 
ه مذھب رھبری مردم رابه سوی شريعت  وپادشاه رھبری جامعه رابه سوی ترقی ومدنيت سلطنت وديگری مذھب  ک

ودومی که سلطنت است بامتمم قانون اساسی درسيطره محدويت   ز محدويتدارھستند که اولی فارغ ا هوامنيت کشور عھد
   .حقوقی قراردارد

  جاھل است، کس نبيند عين واقع  چه گويند باطل استھر ،خارج ازاين

ن در آوتاثيرنحوست ونکبت  مختصراينکه بعد از سی سال تجربه شورای رھبری درخارج از کشور
ن نسخه راپيشنھاد کردن ودرعين حال خواستار رعايت خصوصيات ملی ايرانيان آارکان مبارزه  مجددا 

    .شدن زنگ غفلت از مسيرسی ساله  مبارزه را بگوش ميرساند
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  سوال ناپخته

بيانات سابق اعليحضرت وحتی ھمين اظھاراتشان دراين  ش ازمصاحبه کنده سوالی ميکند که ناشی از بدور بودن
  زاد کمک ميکنيد>آشماعمالچطور دراين فرايند به انجام انتخابات < :مصاحبه است  ميپرسد

 وبطورکلی مباررزه عملی با اين سوال ميتواند ازکسی پرسيده شود که خودرادرموقعيت رھبری مبارزه ويارھبری حزب
جمھوری اسالمی ميداند  اعلحضرت که خودشان رادرموقعيت رھبری ووظائف قانونی سلطنت نميدانند وھرگاه ھم که 

نمونه فته اند <رن اعالم راناديده گآن سريعا صورت گرفته ويابکل آعدول  اند قبول رھبری ميارزه رااعالم فرموده
  .دانند  نميتوانند منطقا طرف اين پرسش قرارگيرندميخودرايک فرد عادی و  >رھبری اپوزيسيون درکتابشان

  :ازمجموع بيانات سابق وکنون اعليحضرت ميتوان پاسخ مصاحبه کننده رابشرح زير داد

؟  ازطريق نافرمانی مدنی ياطريق ن چگونه خواھد بودآکيفيت سقوط   –زمانيکه نظام جمھوری اسالمی  سقوط کند 
  )درھمين مصاحبهست (ديگر که مشخص ني

بود؟  بوسيله شورای رھبری مشتکل از کليه صاحبان  درھبری مبارزه برای سقوط رژيم اسالمی به چه کيفيت خواھ
   .عقايد سياسی

  .؟  خير پس از ايجاد ھمبستگی تشکيل شورای رھبری ممکن ميشوديااين شورای رھبری تشکيل شده استآ

سوالی ديدم که دررابطه بامسئله  ميکنندنترنت بااعليحضرت مطرح يبوسيله ادربين سواالتی که ايرانيان  –حاشيه 

شماخودتان درفاميلتان ھمبستکی وھمفکری  <: ايرانی خطاب به اعليحضرت ميگويد آن .ھمبستگی قابل استفاده است
  نداريد چگونه امرنجات ايران رابه ھمبستگی عامه ايرانيان موکول ميکنيد> پايان 

 نھاآ اساسیحمايت وپشتيبانی کشورھای خارجی است زيرابدون پشتيبانی  وتجويز ،شرط اصلی م کارنيستتازه اين تما
وتازه اينھا ھمه بستگی به اين دارد که قبال فرھنگ ماايرانيان اصالح شود  زيرا فرھنگ ما (!) جنبش ممکن نيست 

    .ديکتاتورسازی وبت سازی است ومابايد ابتدا فرھنگمان رادرست بکنيم

  رهبر متحد كننده ايران

>  اين يدآپرحرفی ميتوانست بحساب مصاحبه کننده باقطع سخنان اعليحضرت که سخنانی تکراری وبقول خود ايشان <
 اگرنظام پادشاھی مشروطه در ايران شکل بگيرد يک نقش رھبر شمادرواقع«سوال را بااعليحضرت درميان ميگذارد 

  »قائليد نه رھبرسياسی که قراراست درتصميمات روزمره سياسی نقش بازی کندمتحد کننده ايران رابرای خودتان 

نھم آمده است که شرح وظائف آبنده نفھميدم  رھبرمتحد کننده ايران  يعنی چه واين عنوان درکجای حقوق سياسی ايران  
زاد آن آنوان به درداستان سرائی مختاراست  ولی  درساختن مسائل حقوقی وتخصيص عانسان  ،مشخص شده باشد

ھرنامی وعنوانی درحقوق سياسی متاثر ازآثارخاصی  مسائل حقوق سياسی رانميتوان بميل خود نام گذاری کرد نيست 
عنا ھم ھست  شايد ايشان ــنه تنھايک عنوان حقوق سياسی نيست بلکه بی م قای دھقان پورآعنوان ساخت  ،است

تائيد ھمه مستشرقين رسيده  بهدرتاريخ ايران ثبت و ضی کشوراست کهخواسته اند بگويند شاه مظھر وحدت وتماميت ار
   .است

اقانون اساسی مشخص واحصاء ميکند چنانکه درمتمم قانون پادشاه ر ن پور وظائف واختياراتقای دھقاآبرای اطالع  
  .ويابنده وشما اساسی ھم شده است نه شاه

  قاي قاسمي نژاد آمراجعه به 

بق که درميادين بوسيله افراد حرفه ای انجام ميشد ھروقت که مجری برنامه بامشکل اجرائی مد درمعرکه ھای ساآيادم 
رفيق وشريکش راکه دربين تماشاچيان قرارداشت مخاطب ميساخت     روبروميشد وياتماشاچيان دست اوراخوانده بودندفورا
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 قای قاسمی نژاد مطرح ميکند کهآراازقول  مطلباين  ،موضوعقای دھقان پور يکباره وبدون ارتباط آدراين مصاحبه ھم 
نھارابطورھم آقای پھلوی بتواند حمايت از آت پادشاھيی ھردو نيروھای متجانسی نيستند که نسل امروز وحاميان بازگش<

  ؟قای قاسمی نژاد ميگويد  درست استآوبعد خطاب به  >زمان کسب بکند

  قاي قاسمي نژاد وسلطنت آ

گاھی از اظھارات آا ن دربرنامه مصاحبه اعليحضرت تازگی دارد وممکن است برای سلطنت طلبان که حضورميھم نجاآاز 
به اين تحرير منتقل واحتماال مورد قای قاسمی نژاد اھميت داشته باشد سعی ميکنم  بخش بيشتری از اظھارا ت ايشان آ

  .نقد قرارگيرد

   :اضافه ميکنند ورقای دھقان پآاقای قاسمی نژاد باتائيد نقل قولشان توسط 

درجامعه امروز ما درمورد بازگشت نظام پادشاھی سه دسته ھستند يک دسته خواھان بازگشت نظام پادشاھی بھرقيمتی «
ھستند يک دسته خواھان عدم بازگشت نظام پادشاھی ھستند بھرقيمتی  ودسته سوم  کسانی ھستند که فراتررامی بينند 

نگاھش اين نگاه زادی ورفاه ميشوند يانه فکرميکنم جامعه جوان ايران آی ھا منجربه ياحکومتھا ونظام ھا وايدئو لژآکه 
   .سوم است

نکته ديگر اينکه درطی اين سی سال به نظرمن نگاه جامعه ايران به حکومت پھلوی تغيير کرده است يعنی نگاه مثبتی 
للی و حقوق اجتماعی وحقوق زنان درعرصه اقتصادی وسياست بين الم است  بھرحال دستاورد ھای حکومت پھلوی

اما اين بگمانم ھم يک  ،پھلوی مثبت استبه اين معنی نگاه جامعه ايران به دوران  دستاوردھای درخشانی بوده است
قای آويک امکان ھم دارد که  ،قای پھلوی ھست بعنوان اينکه نگاه جامعه به ميراث ايشان مثبت استآپتانسيل برای 

 نراآن ميراثی است که من اسم آبه  ايران اگرمثبت است به پادشاھی نيست نگاه جامعه جوان ياندازدپھلوی رابه اشتباه ب
که ميراث مثبت حکومت پھلوی  گرا يعنی توسعه ايران برمبنای ناسيوناليسم ايرانی هميگذارم ناسيوناليسم توسع

  »است.......... 

قای پھلوی آموجب شده که  به گمانم  تاکيد برنھاد پادشاھی«  ه اند کهد از بحث باال اين نتيجه راارائه دادقای قاسمی نژاآ
) نتوانند به فعل برسانند يعنی پتانسيل يک رھبر مقصودشان از ميراث ناسيوناليسم توسعه گراستن پتانسيلی که دارند (آ

ه ميگيرند که چون پادشاه وبعد نتيج»  ناسيوناليسم توسعه گرا«ميراث مثبت پھلوی است يعنی ن آمدن حول آدرگرد 
قای پھلوی نظرات خاصی دارند لذا بھتراست که درمقام رھبری آدرنظام مشروطه پادشاھی نقشی تشريفاتی دارد ولی 

      .قرارگيرند

  بر اظهارات ايشان  نقدي فشرده

معنی است که استفاده شده واين بدان  >گمان<ن ميدھد درھراظھارنظری ازواژه دقت در اظھارات ايشان نشا
 وحتی برای بيان کننده موضوع ھم فقدان اصالت و ھرموضوعی که باگمان شروع شده فاقد اعتبارفلسفی وحقوقی است 

که  ، منطق وحکمت جواز نميدھدباری ،>  قراردھدگمانداللت برنظرشان عيان بوده که خودراناچارديده درحمايت از <

ھم عنوان سازی ،نجا  که ايشان برپايه گمان وخيالآولی از  احی وارد ساختافراد ايراد ويااستيض  ِ ل  برگمان ووھم وخيا
  .ن بی توجه ماندآکرده است وھم نتيجه گيری سياسی  نميتوان به 

قای قاسمی نژاد برتفاوت گذاشتن بين پادشاھی ودستاوردھای دوران سلطنت پادشاھان  پھلوی اگر ازباب  دشمنی آتالش 
توسعه گرا  شاھان پھلوی است  البته که دستاوردھای دوران سلطنت سلماازباب بی احتياطینظام پادشاھی نباشد م با

، يعنی  ين تحول نميتوانسته بدون عاملبوده والبته که تامين کننده خواستھای ناسيوناليست ھای ايران بوده ولی  ا
اشاه برای ساخت وساز وتوسعه وترقی ايران مگررض  .يدآفعل دردارای مشروعيت الھی وقانونی بوده ازقوه بکه پادشاه 

. مگرنادرشاه برای ؟ايران رامتحول ساختباھمان ايرانی ھای زمان احمد شاه ستفاده کرد ويااايرانی جديد مليون   ١۵ از
وردن جامعه آدر ھمان زمان شاه سلطان حسين استفاده نکرد؟ پس برای به حرکت راندن افاغنه ازايران ازايرانيان

نرامنطور نداشت وچنان سخن گفت که ناسيوناليسم آاده ازناسيوناليسم ايرانی نميتوان عامل رھبری وشخصيت واستف



امير فيض  -ضرتنقدی مصاحبه راديو صدای آمريکا با اعليح                       ٧برگ   ٢۴/ ٠٣/ ٢٠١١ 
 حقوقدان

قای قاسمی نژآد رابطه علت آايرانی خود توليد کننده پيشرفتھای دوران حکومت پھلوی ھا بوده است  دراين تصورواھی 
   .شده استولی که زيربنای ھمه تحوالت اجتماعی است ناديده گرفته لومع

  >راستن ايرانآپی نوساختن ونو زمد اآشاھنشاه ايران اردشيربابکان درکتاب سوم  دينکرت ميخوانيم < 

    .ن زمان شاھنشاه ايران بوده استآوری ايران آيعنی عامل نوسازی ونو 

حساب  شخص  محققينی که درباره دوران پھلوی ھا کتاب نوشته اند پيشرفتھای ايران رابه عصرسلطنت پھلوی وبه
پادشاه وقت منظور داشته اند وحتی يک مورد ديده نشده که ناسيوناليسم ايرانی راموجد توسعه وپيشرفت ايران قلمداد 

جبرزمان ميناميدند نه ناسيوناليسم ايرانی.  حتی توده ای ھا ھم پيشرفت ھای دوران سلطنت پھلوی ھارا .کنند
اره بطور طبيعی وجود داشته ودارد وھرگاه که بوسيله رھبرانی سازنده ناسيوناليسم  يک صفت است  دريک ملت ھمو

يد نتيجه اش  توسعه وترقی زمان رضاشاه ومحمد رضا شاه پھلوی آدرجھت سازندگی به حرکت در شنای مردمآو
  .ميگردد

لطنت شاھان  درعين اينکه منکر توسعه گرائی ايام سء مخالفين دوران سلطنت شاھان پھلوی درھمه جابدون استثنا
 شخص  شاه رامسئول ادعای عقب ماندگی کشور ميدانند وھيچگاه ناسيوناليسم ايرانی رامحکوم به اشتباه وپھلوی بوده 

   ؟پادشاھی گذاشت حساب  يابی فکری نکردند  حال چطوراست که توسعه وترقی ايران رانبايد به

 زمثبت ويامنفی به  حساب شخص پادشاه شناخته شده است کشور اعم ا ارتباط تحوالت درفرھنگ پادشاھی ايرانيان ھم
  ھمراه شده است) یاين باور سنتی باانقالب مشروطيت وتنظيم قانون اساسی بامحدويت ھاي(

خداوندعالم که پادشاه حقيقی ھمه پادشاھان است  درروز قيامت کون وفساد ھمه ممالک ونيک « کريمخان زند ميگويد 
ن واليت آچنانکه پادشاه نيک وبد ھرواليت راازحاکم  ن مملکت خواھد پرسيدآاازپادشاه بد ھمه بالد ومحروسه ر و

  )٣٣٢+٢۶٢(                           .خواھد پرسيد

>   محققا اين يک تفکروتوھم وگمان باطل پادشاھی نيستبه  تمثبت اس رنگاه جامعه اگ< :ميگويد قای قاسمی نژآدآ
نھاکيست وفقط به علوفه آ د ھم حشرات باشند که برايشان اھميت ندارد که عامل تامين علوفهاست  فقط حيوانات وشاي

  .پيش روی خودشان نگاه ميکنند

  دربھاران زادو مرگش دردی است     پشه کی داند که اين باغ ازکی است

ن آول ازھمه ميخواھد به بيند که عامل ھرانسانی بمجرد اينکه بارفاه وياسازندگی وياچيز نوظھوری روبروشود ا وگرنه 
وھيچگاه  نھم ھمينطوراست  وقتی جرمی اتفاق می افتد جامعه به دنبال عامل استآن باشد عکس آکيست که قدردان 

است  ھمينطوراست وقتی کسی سبب نجات ديگری ميشود  صفت  >  مرتکب جرم شدهناسيوناليسمجامعه < گفته نشده
  .>ناسيونالسمند نه اجتماع <ن شخص ميدھآناجی به 

  بقيه مالحظات اقاي قاسمي نژاد 

درحکومت مشروطه بخشی از اظھارات ايشان متوجه مقام سلطنت درحکومت مشروطه است وميگويند که چون شاه  -١
قای پھلوی از ميراث ناسيوناليسم توسعه گرا بعنوان سرمايه استفاده کرده ودر آکاره ای نيست  پس بھتراست که 

  .بگذارندقدم يت رھبری موقع

پاسخی قاطع وروشن ھمراه دليل ونمونه به ايشان ميدھند که چون جامع است درحدی که دراينجا اعليحضرت   
 بخواھم حق مطلب رابيشتربيان کنم ممکن نيست  بنابراين حضوردراين بحث راخارج از حد خود ميدانم  ھرچه بنده
   .خواھمن ميآعرض تبريک نسبت به کليت  فقط اجازه

  



امير فيض  -ضرتنقدی مصاحبه راديو صدای آمريکا با اعليح                       ٨برگ   ٢۴/ ٠٣/ ٢٠١١ 
 حقوقدان

  حرف دل ماسلطنت طلبان

شما چه بخواھيد  قای قاسمی نژاد که حرف دل ھمه ماست اين است که  خطاب به اعليحضرت ميگويد <آخرين مطلب آ
دمھائی باشند که جامعه آپادشاه مشروطه باشيد وچه يکی ازرھبران سياسی باشيد نيازمند به اين ھستيد که اطرافتان 

االن ھمه چيز به خودشما منتھی ميشود مانه ميدانيم مشاور اقتصادی الت حداقلی باشدبشناسند حداقل يک تشکي
جامعه برای اينکه بيک رھبری اعتماد بکند افراد استخوان  کيست  فرھنگی شماشماکيست مشاورسياسی کيست ومشاور

   .و مامتاسفانه اين رادراطراف شما نمی بينيم دار ومعتمد دراطراف اوبه بيند

  سوال خرينآ

  خرين سوا ل خطاب به اعليحضرت ميگويد:آمصاحبه کننده به عنوان 

  دراين شورا شرکت کنيد؟قايان موسوی وکروبی آاگرشورای رھبری باشد شماحاضريد درکنار

  »نھا ھمکاری ميکنمآگرھدف مشخص باشد که به چه ميخواھيم برسيم باکمال ميل با« :پاسخ اعليحضرت

پس چگونه است اعليحضرت  ،ستنباط ميشود که تاکنون ھدف کروبی وموسوی مشخص نيستچنين ا ازبيان اعليحضرت
راه من وراه موسوی بيک  نقطه ختم ميشود ودرعين اينکه نميدانستند  ؛فرمودندنھا روشن نيست آباعلم به اينکه ھدف 

  ن جريان چيست؟؟آکه نميدانستند  که  ن چنان خودشان  راسپرجريانی ساختندآ  ،نھاچيستآواکنون ھم نميدانند که ھدف 

  دستاورد هاي اين مصاحبه 

ودرقبال اين  ،مريکا برای اعليحضرت  تا از صحبت کردن تحصيل مسرت بفرمايندآايجاد فرصتی از سوی راديو صدای 
  .وردآمريکا  امتيازات زيررابدست آتفويض فرصت   صدای 

  .ييت شورای ھماھنکی راه سبزاخذ تائيديه از اعليحضرت  دائر برموجود  - الف

  .وھمکاری باموسوی وکروبی قبول عضويت شورای رھبری جنبش سبز از طرف اعليحضرت  –ب 

****  

   توضيح:

وعاتی متخصص دقت الزم را می کند تا شخصيتی که به گفتگوی راديو و تلويزيونی مسئول روابط ھمگانی ويا منشی مطبيک 
در تمام مدت رعايت شود و گفتگو (مصاحبه) بصورت مجادله ويا جنگ واژه ھا  يسته شخصيت استشا احترامی کهدعوت می شود 

از چندين سال پيش آغاز شده  ی کنترل شدهبصورتآنھم فقط و فقط در موارد انتخاباتی مجادله انتخاباتی با حريف ديگری درنيايد. 
   است.

مسئول روابط ھمگانی ويا منشی مطبوعاتی اعليحضرت رضاشاه دوم، در تنظيم اين گفتگو ھا و مالقات ھا رعايت  ،شوربختانه
ختيار خود اعليحضرت را در مقامی پايين تر از شخصيت تشريفاتی ايشان مورد خطاب گو کننده به اچنين مواردی را نمی کنند و گفت

  ی نيست و نرم شايسته گفتگو ھايی دراين سطح نمی باشد. کنند که اصول قرار داده و کسانی را با ايشان رو در رو می

  ک-ح


