
  قسمت آخر مصاحبه راديوصدای ايران با اعليحضرت
  
  

  حقوقدان - اميرفيض
  ٢۵۴٩شهريور  ٣) تيرشيد(چهارشنبه 

   ٢٠١٠آگوست  ٢۵
  

  : ميبدی بدون مقدمه با قطع کالم اعليحضرت، حسين مهری را خطاب قرارداده و می گويد
  
يعنی  کرده ام ايشان در چهار يا پنج مصاحبه ای که در اين سالها داشتيم هيچ نامی از پادشاهی نمی آورند، من توجه«

  » ده امچيزی که برای ايشان مهم است ايران است، من نميدانم بقيه چه می خواهند من مان
  

پيگل داشتند که اشپيگل از ايشان پرسيد که شمارا چه خطاب کنيم ايشان مصاحبه ای با اش«: حسين مهری می گويد
پهلوی؟ ايشان گفتند؛ عنوان مهم نيست مهم اين است مضامينی که ميگويم چه بازتابی رضا  –واالحضرت  -اعليحضرت

شن بينی ايشان صحبت می کرد و پيشنهاد می نمود که در پی ی در باره رويمهری اضافه نمود ديدم که خو. دارد
  . فروپاشی رژيم ايشان خودشان را کانديد رياست جمهوی کند

  
  . (!) به گربه گفتند شاهدت کيست گفت دمبم

  
 شروع گرديد اما در فرمايشاتشان چيزی که بيان» سوء تفاهم نشود«اعليحضرت توضيحاتی را الزم دانستند که با جمله 

  . کننده رفع سوء تفاهم سئوال کننده باشد به ميان نيامد
§§§  
  

در تحرير قبل مصاحبه به عنوان شاهد با ذکر سوگند شهادت دادم که راديو صدای ايران يعنی حسين مهری و ميبدی در 
 هر فرصتی تالش دارند موقعيت تداوم سلطنت را منکوب ومانع تجلی و قرار گرفتن اعليحضرت در موقعيت قانونی

وهم جواب از پيش فراهم شده هم در تاييد  ميبدی] عليرضا[باال يعنی هم سئوال بدون مقدمه  درتصدی سلطنت گردند، مو
  .همان شهادت است

  
سی و چهار بار در تاييد موضع خودشان به  ١٣٨٨تا سال  ۵٩اسناد مبارزه نشان می دهد که اعليحضرت از سال 

  . عنوان پادشاه ايران صحه گذاشته اند
  

  : درسال جاری راديو فردا خطاب به اعليحضرت می گويد
  
درگفتگويی که شما هم اکنون با راديو فردا داريد شما بعنوان رضا پهلوی يک شهروند ايرانی داريد با ما گفتگو می «

  » کنيد يا بعنوان شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت ايران
  

  : پاسخ اعليحضرت را بادقت بخوانيم
  

وا «: ميفرمايند ودن را  ی  ر ووارث پادشا ه  ئ ن  ید  حال  یدا ت مما   ق ا قا ء  دھم و    » ...ر 

  
توضيح اينکه سئوال راديو فردا و پاسخ اعليحضرت بشرحی که مالحظه کرديد در انتقال متن مصاحبه راديو فردا : حاشيه

ن آن روزنامه حذف شده است زيرا کيهان لندن و راديو صدای ايران يک جهت به رونامه کيهان لندن از سوی مسئولي
  . حاشيهپايان  –. سياسی ضد سلطنتی دارند

  



  ).»اعليحضرت«خطاب به (در مصاحبه ديگری در مقابل اين پرسش که موضع شما چيست 
  

ت س وان ر «: ميفرمايند ن رضا شاه دوم ا   » ...ی 

  

ند«: ی فرماينددر همين کتاب زمان انتخاب م ی  کار  ی ا ھاد پادشا وان وارث  ا   وان  دی  ی  آدم  ر   » از  

  
  : تعهد و قصور درتعهد

  
ضابطه حقوقی مسلم و مقتدر اين است که هيچ متعهدی نمی تواند يکطرفه و سرخود از موقعيت حقوقی تعهد خودرا 

  . اقط کردن موقعيت حقوقی تعهد والزامات متعهد نيستخارج کند و قصور و يا امتناع از انجام تعهد س
  

ن مسئوليت وتعهدات مقرر ددر تطبيق مورد خودداری اعليحضرت از تکاليف وتعهداتی که دارند سبب بی اعتبار ش
تی هم ندارد و نيست و سابقه تاريخی هم رودرقانون اساسی مشروطيت وسوگند سلطنت که ياد فرمودند نمی شود و ضر

  . ه پادشاه مدام موقعيت و موضع پادشاهی خودش را عنوان کندک ندارد،
  

مدام خودتان را در هر محفلی با عنوان گوينده سرشناس راديو صدای ايران معرفی می کنيد؟  ؛ی حسين مهریاآيا شما آق
ين است که نی شما را حسين مهری خطاب کردند وخود شما هم از چنين خطايی راضی بوديد دليل ااآيا اگر کس.مسلما خير

  شما از مقام گويندگی کناره گيری کرده ايد؟ 
  

  : به بينيد اعليحضرت چگونه به تعهد و مسئوليت خودشان واقفند و می فرمايند
  

ودم« شده  ھد  ودم و یار  ت . ن  ا و ر ده ام  یا آ وی  د ی پھ واد م خا ور پادشاه با  د ذ ز وان  ود   ودم  ت  د

و  تن  ه ا ذا ن  ھده  ت  و ر ه را  ن و ت ا ود و   ه    » ا

  
همانطور که در مصاحبه آقای احمد احرار قابل مالحظه است؛ اعليحضرت موقعيت خودشان را پادشاهی بالقوه دانسته نه 

  . بالفعل
  

فکر ميکنم همين موارد ارائه شده کافی باشد که آقايان ميبدی و مهری بدانند که خارج از انتظار است که ايشان مدام به 
  . موقعيت حقوقی وقانونی خودشان اشاره بفرمايند

  
تواضع و فروتنی از نشانهای آشنای مردان بزرگ است، از اسباب غرور وخودپسندی که مقابل تواضع وفروتنی است 

والقاب است اين با مردم است که حد تواضع وفروتنی را بشناسند و همينکه ديواری را کوتاه ديدند به هرت وعناوين ش
  . آن باال نروند

  
تواضع گرچه محمود «. سعدی در باب حد تواضع توصيه ای دارد که به اتفاق از آن در صحنه تطبيق استفاده می کنيم

د و سوء استفاده نيعنی مردم درک تواضع نميکن» يش از حدکه هيبت را زيان دارداست و فصل بيکران دارد نشايد گيرد ب
  .از آن اسباب ضرر می شود

  
  . ديروز دريکی از سايت های وابسته به کروبی آمده بود که شيخ کروبی با عنوان آيت اهللا خطاب شود



  
حال مطلب را مقايسه کنيد با تالشی که در  در فرهنگ ما ايرانيان القاب وعناوين نقش بزرگی در باور های مردم دارند،

بکار بردن واژه نا مانوس وجلف و سبک شاهزاده می شود، آيا تصور می کنيد که حسين مهری وميبدی اثر اين تحقير 
ها و سوء استفاده از تواضع های اعليحضرت را نمی دانند مسلم است که می دانند ولی اين را هم ميدانند که سياست 

  . اييد تداوم سلطنت ايران نيستآمريکا در ت
  
  »من نميدانم بقيه چه مي خواهند من مانده ام«
  

سلطنت » بقيه«جمله باال را ميبدی در همين مصاحبه دو بار در دو هنگام تکرار کرد؛ معلوم است که مقصودش از 
  . طلبان می باشد

  
قلمی و زبانی از شورش و شخص خمينی  با تمام امکانات ۵٧آقايان ميبدی و حسين مهری؛  شما در جريان شورش 

حمايت کرديد مقاالت شما در اميد ايران آن زمان آنروز ها افتخار وامروز شرم خود شماست، نوشته های شما در باره 
بود بهر حال ابليس موفق شد يعنی شما به هدفی که داشتيد ابليس معروف هواداری شما از عقايد و اهداف ابليس 

شرکت کرديد و جمهوری اسالمی وقانون اساسی آن برقرار گرديد و در کالمی روشن آنچه را که  رسيديد در رفراندم
د يشورشيان که شما جزء بسيار ناچيزی بوديد ولی با قوی ترين بيان ها و نوشته ها از آن حمايت می کرديد ميخواست

ده ام«رسيديد  ن ما ید،  وا ی  ما   م  ی دا   » ن 

  
ما . يد که ما ميخواهيم هويت تاريخی خودمان را حفظ کنيم هويت تاريخی وملی ما ملت شاهنشاهی استآقای ميبدی بدان

اين هويت را موجب سربلندی ملت و استقالل کشور ميدانيم ما اين هويت را درکنار قانون اساسی مشروطيت راهکار 
نده ايد؟؟ مگر ايرانی نيستيد؟؟ شما که ايران رسيدن به آزادی و دموکراسی ورفاه و آسايش ملت می شناسيم، شما چرا ما

آيا هنوز هم نميدانيد و مانده ايد كه بقيه چه شش هزار ساله را مال خودتان می دانيد هويتش به کجا می رود 
  مي خواهند؟؟ 

  
  
  
    


