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  براولين مصاحبه اعليحضرت درسال مسيحي نقدي
  (قسمت اول)

  2012سوم ژانويه  
  حقوقدان  - اميرفيض

درسوم ژانويه سال جاری مسيحی مصاحبه ای داشتند که بنظرم اولين مصاحبه يک خانم ايرانی  ١نژادخانم مسيح علي
ه اند، برسم معمول،  يد ايران ارسال داشتجاوتوسط  براھيمی که نوارمصاحبه رااميرا قایآباتشکراز  .بااعليحضرت است

  .قرارميگيريممصاحبه ن آدرمسيرتحقيق  به اتفاق،

مسائل فنی  ،بسياردشواروبااحتياط ممکن است ازسواالت مصاحبه کننده بطور جامع وکامل مطلع شد تصورميکنم علت
  وضوح وروشنی کافی برخورداراست  خوشبختانه بيانات اعليحضرت از ھام ونارسائی مصاحبه کننده ولینه ابضبط باشد 

   .باتفاق قبول ميکنيم  که بخشھائی از مصاحبه که تاحدودی تازگی دارد محل بحث وتحليل قرارگيرد نه کل

  مصاحبه

   .مايدن ن رعايت نمیآولی درعمل چندان به  مصاحبه کنند دوباراز احترام خودشان به اعليحضرت ياد ميکند

وبقيه مردم خوند شيعه آالقاب رافقط حق م جمھوری اسالمی تشيع است که احترام ومصاحبه کننده بزرگ شده دررژي
ونميشود از مصاحبه کننده بيش ازاين متوقع بود ولی معلوم است که احترام ھرکس دست  (منتظری) راکف ميداند.
    .خودش است

ذشته بااعليحضرت درميان گذاشت ی است که نشريه صبح امروز درھفته گشاولين پرسش مصاحبه کننده دقيقا ھمان پرس
   .جاويد ايران مفتخر به تقديم شدم ھزارو چھارصد سال از طريق ن درھمين سايتآاينجانب نيز پژوھشی نسبت به  و

ياتصورميکنيد که اقدامات خودتان شمارادراين موقعيت قرارداده آسوال اين بود که اگر عنوان پدرشماازشما حذف شود 
   .است

   .کوتاه تر وسنجيده تراز پاسخی است که به صبح امروز فرمودند پاسخ اعليحضرت 

مصاحبه کننده سوال تکراری باال راازاين جھت مطرح کرد که ميتواند کليدی برای پرسش اصلی سوال کننده باشد واين 
ائز اھميت ن ازاينجھت که بازکننده فلسفه مبارزه ماسلطنت طلبان است بسيارحآدادن به  کليدی سوال که شايدعنوان

  .ميباشد

   :سوال ايشان چنين است

شماخودتان بعنوان پادشاه ايران سوگند خورده ايد  واين بدان معناست که حراست از سلطنت رابرعھده گرفته ايد  
  .وميخواھيد ايران رابه دوران قبل برگردانيد

                                               
 نژاد مسيح علیروف به مع نژاد قمی معصومه علی - ١
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ُ    نجا که ميدانم تاکنون ھيچ موردی ديده نشده است که شخصی قصد وارده خودش رامعيوب وک ره آتا    ،ميز مدعی شودآ                                                                             
اتھامات متھم سبک  ثبات عدم وجود قصد باردراتھامات کيفری معمول است که باا >اين رويه <بی اعتبارساختن قصد

   .ميگردد

ن ساخت وحتي ن سادگي واژگوآبه  ساله درمقابل قدرت هاي بزرگ كه ايران را20يا ايستادگي يك جوان آ
    پشت ننگ است ياافتخار كه اعليحضرت تالش دارند كه باانكار ،ركشوريكه خواست منهدم كردتاامروز ميبينيم كه ه

 يك سنت تاريخي ن آ تصميم اعليحضرت يك افتخارقانوني وتاريخي است، رعايت فوري .بفرمايندقلب  نراآ، انكار
ن عيب وگناه وسرشكستگي است كه آكجاي اين تصميم وانجام  .است ساله 2500براي حفظ تداوم يك جريان سنتي 

   .ن پاك شدني نيستآاكراه اعليحضرت از

نسبت به اعليحضرت توجھی اعم واھم دارم عقيده راسخ دارم که انکارھای بعنوان کسی که تاحدودی به بيانات  پادشاھم 
  .نھا ھيچ پايه باوری تاچه رسد به حقوقی به انکارات ايشان نميدھدآسوگند سلطنت ويا تفسيرھا ازقصد ونيت وامثال 

   ن غفلت فرموده اند آاعليحضرت دربيان  حقيقتي كه

سلطنت رانمودند  ل تصدیند سلطنت قبوگرضايت واراده مصمم وبا اتيان سوحقيقت امراين است که وليعھد ايران باقصد و
) جو طرح ھنری برشت(مريکا آ، تصميم سياسی تبھکارانه وزارت خارجه ، قدرتھای بين المللیات سياسیولی مالحظ
ِ  ل ودستياران ايرانی  مه مھمترعوامازھو ،مريکا وانگليس درايرانآی سياست ، ھماھنگ،  اوضاع ايرانانتبليغاتی جھ                  
موانعی بود که قدرت انجام تعھدات سوگند سلطنت رااز شاه جوان  سلب کرد واعليحضرت ناچارشدند که  بيگانگان

  .زادی ايران وھويت ملی رادنبال کنندآبعنوان يک فرد ايرانی به دورازھويت خودشان مبارزه برای 

  باعرض تصديع يك تشبيهي بجاست 

ماده ميشود که غريق رانجات آنھا آساله ازميان  ٢٠جوانی  ،انسانی دريک سيالب شديد ھستندعده ای ناظرغرق شدن 
ب ميزند آن جوان اعتنائی نميکند وبه حکم وجدانش خود رابه آ ،دھد دوستانش به اوھشدارميدھند که جانش درخطراست

و  . دفاعن جوان بازمی ايستدآ ب وسيالب امکان رسيدن جوان رابه غريق نميدھدآھمه تالش خودراميکند ولی فشار
   .مافوق قوه من بود ،بآميتواند اين باشد که من تمام تالشم راکردم ولی فشارسيل وحرکت سريع  حرف درست او

 ن جوان بگويد من قسم خوردم که غريق رانجات بدھم ولی قصدم اين بود که اگرآيا دفاع باال مسموع است ويااينکه آ
   .نوقت من فقط طرح ميدھم نه اجراآيق نجات پيداکند وبمن نمايندگی دادند مردم رای دادند که بايد غر

ن آاگرشخصی نتواند تعھدات خودرابه مناسبت موانعی که دفع  ،ومذاھب وعرف مورد قبول عامه قوانين دنيادرھمه 
، ن موانع قدرتی جھانيا استناد به اين اصل ونمودارساختآ .انجام دھد فارغ ازمسئوليت استخارج ازحيطه اقتداراوست 

  .ينده خواھد شدآھرقول وفعل اودری جای قبول رابازميکند وياانکارقصد که دليل ضعف شخصيت وبی اعتبار

  به اميد تقديم بقيه اين تحرير                                                                       
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