
 حقوقدان -اميرفيض - نکته ھا در مصاحبه آزادگان با اعليحضرت                                                                  ١ برگ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٢ 

  گان دزاآنكته ها درمصاحبه 

  با

  اعليحضرت
  حقوقدان - اميرفيض

اعليحضرت ترتيب داد که  زادگان مصاحبه ای باآراديو  ،ذرماهآاخيرا درفاصله فراخوان شمع روشن تا بيست وپنجم 
  :برسم معھود نکته ھائی که بنظرتازه است مورد نقد قرارميگيرد

  حفاظت ازجمهوري اسالمي 

  .حفاظت ويا مخالفت غرب ازجمھوری اسالمی است ،اعليحضرت مطرح نبوده اولين سوالی که تاکنون درمصاحبه ھای
درجريان تحقيق به پاسخ  يان وخاصه اھل تحقيق سوال محسوب نميشود زيرا چيزی کهگرچه چنين موضوعی برای ايران

، نجا که پاسخ اعليحضرت کمی عجيب وبيشتر کامال تازه استآ معھذا از ؛ستومختوم بھارسيده است سوال بردارنيست 
   .ن الزم نيستآمحابا برای ورود به 

البته   »که منافع غرب در بقای جمھوری اسالمی نيست«عقيده دارم  عقيده فرمودند که برخالف برخیاعليحضرت ابراز
   .فرمايشات مفصلی ھم برای رسوب اين باورخودشان بيان کردند

 لمان وآانگلستان وفرانسه و –مريکا آجمھوری اسالمی عليرغم مخالفت غرب ( نتيجه ازبيانات ايشان اين است که بقای
مارھا که حتی مسئولين ودست آ ن حسابھا وبرداشتھای ما وجھانيان وآو ،است ) مديون حمايت ملت ايراننھاآ اغيار

منتشرميکنند واھی است زيرا حکومتی که عليرغم مخالفت غرب سی وچند  نارضايتی مردم اندرکاران حکومت اسالمی از
واحترام به مبانی ملت برخورداراست صد درصد سال دوام داشته باشد اين چنين حکومتی ازسرمايه اعتماد ملی وحمايت 

   !دمکراسی ايجاب ميکند که درمعادله مخالفت خودمان باجمھوری اسالمی تجديد نظرکلی والزم رابنمائيم

طرحھائی  شامل )٣٣٢+٣٢۶شماره  ٧٩ديماه  ١۵(» حفاظت ازجمھوری اسالمی«درسنگرھای گذشته تحقيقی باعنوان 
مريکا تدوين واجراشده است يکايک بيان گرديده آرت خارجه ازسوی وزا ،که برای حفاظت ازجمھوری اسالمی ازسقوط

   .اين تحريرنيست، درقواره ن که مفصل استآ تجديد وتکرار واکنوناست 

 برای حراست وحفاظت از عاعليحضرت قبول ندارند) وبالطب گرچه اين واقعيت راورد (آجمھوری اسالمی راغرب بوجود 
   .ن نھال راھم برميکندآلی ميکارد علفھای اطراف کسی که نھا ،ن ھم برنامه ريزی کرده اندآ

رسما اعالم کرده اند که  نراآمريکائی آغرب به ھيچوجه بارژيم جمھوری اسالمی مخالف نيست بارھا ھم شخصيت ھای 
. غرب خواھان اجرای کامل وتام وتمام موافقت نامه گوادلپ است يعنی اداره تحريرات ھم مورد استناد قرارگرفته است در
مريکا که البته اين خواست تمامی کشورھای غرب نيست وبيشتر خواست آھوری اسالمی بوسيله عوامل وابسته به جم
جمھوری وبقای انگلستان وکشورھای اروپائی مشترک است حفظ  و مريکاآولی چيزی که درخواست  ،مريکاستآ

   .اسالمی است

وقصد  باھدف ارتقای دمکراتيک درايران کارميکننديک استراتژی واشنگتن برروی  لندن وايمز نوشت  <فايننشيال ت
  )١١٠٣کيھان لندن (                                                                                         >براندازی ندارند



 حقوقدان -ض

چراکه نبايد 

 موقع است 

ما  ،خواھيم
يان نميدانند 

د به نظامی 

 ١٩٨٧(  

گاھند آضرت 
ولی  ،واھند

  .ف دارند

دھد عبارت 

ضرت مقرر 
ھند موضع 

+٣٣٢(   

ويتی نيزبی 

نه  ،ميدارند

يک  سيون،

وی شورای 

که  ی ايران 

 سياسی بی 

اميرفيض - عليحضرت

 منتفی است چ
   .است

نآ رابگيريم و

ه ايم که چه ميخ
يا حقيقتا ايراني

د که ميل دارند

   =٢۵٢۶ =

طور که اعليحض
 وچگونه ميخو
يحضرت تشريف

صحيحی قراربد

ی برای اعليحض
 ميھنان ميخواھ

+۴۵٩( سنگر 

  ؟

ت تاريخی وھو

مت  ملی اعالم 

اپوزيس وز رھبر

درمقام سخنگو

 .ست  

ت واسناد حقوقی

 درحرکت ھای

احبه آزادگان با اع

صميم گيری ما
عی ھم مفروق ا

 قطعی خودمان

ی خودرا نگرفته
يآ ،عی رانداريم

 ونشان داده اند
   »نيان است

١٣۶۶ذرماهآتم 

) ھمانط ميباشم
چه ميخواھندد 

اعلي ايستاده اند

ن رادرموضع ص
  »ربدھند

ت ومنش ايرانی
که اکنون ازھم
                 )

مقررکرده؟؟ طيت

به موقعيت بلکه

س يک شخصيت

، يک رومعمولی

ميفرمايند که د

 منصوب شده اس

ريخ وھويترتا

توانادگی رامي

نکته ھا در مصا  

مودند مسئله تص
بحث تصميم قطع

ردم بايد تصميم

زه تصميم قطعی
 ازحقوق اجتماع

   :مائيد

شان گرفته اند
ش ھای ملی ايران

مصاحبه ھشت(

تربيتم کرده ايد
ميدانند ،دارند ه

وکجا  ميخواھند

ستند که ايشان
ضع صحيحی قرار

سنت مشروطيت
کرد کهشتی پيدا

                  

ساسی مشروط

عتنائی ندارند ب

ارداشتن درلباس

م عنوان يک فرد

م اظھارعالقه م

ن مقام موھوم

ت نه تنھا ثبت د

صميمی وبی ارا

                    

المی ارائه فرم
مخالفت کرد وبح

 ميخواھيم مامر
   .است

سال ادعای مبارز
الحيت استفاده

ان توجه بفرمير

ينده کشورشآی
فرھنگ وارزش

                

 است (چنانکه ت
کهومنشی  نگ

ميدانند که چه م

ميھنان خواس م
 که مرادرموض

نون اساسی وس
تند چه سرنوش
                 

قانون ا آنچه ويا

خودشان ا یيق

خوشان رابه قر

يک روز بع .ود

ن ويک روزھم

اينص ديگری به

عيت اعليحضرت

تاثيراين بی تص

                     

  يم

 جمھوری اسال
ن است مآحامی

 است که ماچه
نااميد کننده ا »

ازسی سوز بعد
م که اساسا صال

  ؟

اراديو صدای اي

خودشان رابرای
 اند وھم حافظ ف

                 

صراحت  ايضم
بنابرھمان فرھن

که نم ومسئولز

دای ايران ازھم
يھنانم ميخواھم

وضعی راکه قان
ن تاکيد گذاشتآ
                

م ويی انتخاب کن

سی اصيل وحقي

عالقه خ> ونت

حبه کننده ميشو

وی اپوزيسيون

د که گويا شخص

ه موضع وموقع

. منقوش است

                     

.  

ودمان رابگيريم

نسبت به بقای
مردم حو ،مخالف

مھم اين«ينکه 
»خواھيم ........

يحضرت ما ھنو
ب افتاده ھستيم
؟گونه ميخواھند

ت  درمصاحبه با

خ ھا قبل تصميم
ن خوگرفتهآ با

                  

اگردرعرا خشيد
ند ملت ايران ب

رانی سرفرازا اي

به باراديو صد
مي من ازھم«ت 

موان نوشت <
آ سم سوگند بر

>انتخاب کنند 

که بنده نوعیت 

موضع سياس به

ھيومن ايو با <

عث حيرت مصاح

ک روز سخنگو

 منصوب بشوند

ی درحاليست که

مليت ايران ھم

  ٢ برگ ١٧/ ١٢

صميم قطعي خو

باديدگاھی که ن
متی که غرب مخ

عليحضرت به اي
وانيم ازجھان بخ

که به زعم اعلي
عقب و  محجور

 ميخواھند وچگ

نات اعليحضرت

طنان ما ازمدتھ
د که ھم قرنھا ب

                 

خواھند بخضرت
ان ارھم فرموده
، تنھاميکنم که

ضرت درمصاحب
 ايشان اين است

م درھمان زماھ
وايشان ھم برس
ی برای ايشان 

ن استآ صحيح 

ب ضرت نه تنھا

ند  درمصاحبه

که باع سياسيی 

يک ،رھبرفکری

ايران !الح ملی

شتت وسرگردانی

 وخون ملت بام

 ٢٠١٢ /

بايد تص

گرچه ب
باحکوم

بيان اع
که ميتو

درحاليک
مردمی
که چه

به بيان 

ھموط«
برگردند

       

اعليحض
اظھا و

تصور

اعليحض
صحيح

سنگرھ
کرده و
صحيحی

موضع

اعليحض

توجه ا

س رھبر

روز ر

باصطال

اين تش

درقلب
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 شت کنگره

 صطالح ملی

دان مبارزه 

 رج ازکشور
ی باصطالح 

وبرای  ودند
اين  بامه را

ش تشخيص 

نده ازاينکه 
کن است به 

ش رابگذارد 

دفاع ميکند 

٣٣(   

ون گذاشت 
 حساسيت و

تمام گويد <
ن اين است 

 دونفری را 

سالمی بوده 

اعليحضرت 
ه به پاسخ 

بزعم نيان (

توضيحی  ،ن
 است يعنی 

اميرفيض - عليحضرت

کنگره پش –ورا 

روزشورای باص

که مردم درميد 

ن ايرانيان خار
نند که باشورای
 مرزی ياد فرمو
ختانه ايشان ھم
ل ھرکس خودش

  رد

يک سوال کنن 
کنترل افراد ممک

 که امروز پايش

روز ازاين حق د

٣٢+۴٢٢سنگر

مرز ايران بيرو
يشه جايگزين ح

مام ميگرشادت ت
ی ازافتخاراتشان
ودرکتابشان ھم

ان جمھوری اس

اھش کرد که ا
دصرارسوال کنن
اعتراضات ايران

   .مخالفند

ن درجھانآواع 
سائل پيچيده ای

احبه آزادگان با اع

شورا پشت شو 

امر و نبش سبز

 ھم ميفرمايند

بين ری اسالمی
ی اسالمی ميدان
ن داران برون

خوشبخ ،> است
وبه ھرحال فتند

سرارھويداميکر

.پاسخ فرمودند
ف دارند وعدم ک

   

ھرکسیراسی  

يا امرآندارم که 

س(                

م از  پايش را
سن نيت بی ري
ری اسالمی بار
حضرت ھم يکی

و >

طنت وپايه گذار

خوويش کشيد 
وضيح اينکه اص
ه بودند ودراثرا
يو شدن کشور

ھا وفدراتيو وانو
درت وغيره مس

نکته ھا در مصا  

–شت قطعنامه 

 روز دفاع ازجن

نجاست که گله

سته به جمھور
 عوامل جمھور

بنام دکان نھاآ از
>يون حرفه ای

> ھم بکارگرفد

ش اين بودکه اس

سش کنندگانی پ
 اسالمی اشراف
.عرض رسانيد

بداد وکمپ دمکر

ن صميم قبلی اش

                  

ضرت ھرکس
واين خامی وحس
رسد که جمھور

واعليحم ميگويد

ن سرسخت سلط

مطرح شده راپي
. توالم بفرمايند

دفاع کرده شته
براينکه بافدراتي

رمحلی استان ھا
راتيو وتقسيم قد

                    

قطعنامه پش ،يد

، يکدفقط اتحا

وجالب اين !،بی

امل وافراد وابس
کسانی را  ،ور
ا و مخالفند )بی
اپوزيسين <آه

ند برخی ھستند

ربلند      جرمش

و ايران به پرس
 عليه جمھوری
 خودش  رابه ع

ندارد کمپ استب

سابقه اش وتص

                 

ت وقتی اعليحض
) وت طلب نباشد

نجا ميرآدگی به
درست ھم> ست

ند که ازمخالفين

رمنشورشورا م
وراعالشدن کش
درگذششدن کشور

ی داشتند مبنی ب

واداره امور رت
ل مربوط به فدر

                     

اگرفته است دي

وزديگرامروز ف

روز انحالل طلبی

ت ازحضور عوا
وآتفاوت حيرت

ن به تجزيه طلب
ص فرمودند که
ان اينطورنيستن
 . اوست ياخير

کزوگشت سِردار

حبه ای درراديو
گران درمبارزه
د سازد نگرانی

پ بيشتروجود ن

ميدانم کاری به س

                 

ھبر ومھتراست
رطی که سلطنت

قضيه به ساد ،
وردرکنترل ماس

نام برده ان نیرا

   !ح ملي

يم قدرت که در
ت به فدراتيو ش
رت ازفدراتيو ش

) تجديد نظریی

 بين تقسيم قدر
مودند که مسائل

                     

ن مبارزه راريبا

، رودرانتخابات

فردای ھمان ر

  المي

که اعليحضرت
يند  ولی بااين ت
نآ متقن منشور

نھا تخصيصآبه 
ھمه شابارت <

حضرت برازنده

ن يارکآگفت 

صاحضرت درم
ور وديگآفخر و

بل جبرانی وارد

امروز دوکمپ« 

ھمسنگرخود مي

                 

تاسی به رھی 
بخوانيد بشر(د 

،ن مبارزاتی شد
ن خارج ازکشو

 وشريفترين اير

شوراي باصطالح

 فدراتيو وتقسي
خودشان رانسبت
د که اعليحضرت
جمھوری اسالمی

رمورد اختالف
عنوان فرمستی 

   .ن است

  ٣ برگ ١٧/ ١٢

متعددی که گر

وز فقط شرکت د

وز براندازی وف

.  

 جمهوري اسال

ولين باراست ک
اراحتی ميفرماي

اشارات مبخاطر
بارعنوانی ھم ب
نراندند بلکه عب
که خلعت اعليح

اعليحض ١٣٨۴
و  مانند سازگارا
 صدمات غيرقاب

:ضرت فرمودند

ف مرز من اورا

                

 مردم بطورکلی
گرايشان ميشود
قت درھمکاران
ت مبارزه ايرانيان

 برجسته ترين

درباره منشورش

کننده موضوع
شن وصريح خ
 بدين جھت بود

عوامل ج ،ضرت

عليحضرت دل ا
وبعد  به درس ند

حيت متخصصين

 ٢٠١٢ /

ريشه 

يک رو

يک رو

.نيستند

عوامل

برای ا
اظھارنا
( !ملی

اولين ب
چوب ن
ميدھد ک

درسال
کسانی
مبارزه

اعليحض

اينطرف

 »يانه

عادت
ھمسنگ
لزوم دق
حرکات

>

بعنوان
  .اند

سوال د

سوال ک
نظرروش
روشن
اعليحض

بھرحال
فرمودن
درصالح
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ن است چرا 

ان بگذاريد 
جيب  ی در

طت تيمرمن 
 رھبر ردو

مريکائی آ ر
سائل مربوط 
قاتھائی ھم 
تجزيه طلب 
  سيستان و

 عوائد نفت 
وشته ھمان 

٣٣(  

 سخن گفته 

١٠٨(  

 گفته است 
سه اصل که 
مت واضافه 

  >ت بدھيم

٣٣(  

 ن تشکيل و
 ،عليحضرت

اميرفيض - عليحضرت

حيت متخصصين

جيبتا در خود را
بجا نراآ تابعه 

گنجی باوساط 
حضور لندن <

   ؟ است

کل ليدن سناتور
درجلسه ای مس

مريکا نيزمالآ 
چھرگانی يک ت
ان خودمختاری

تمام گرديده <
> بنابرنوباشيم

   .د

٢+۴۵۶رسنگر

گ بودن ايران

٨٠جان شھروند 

 امضا قطعنامه
کشورازھمين س
ئی دين ازحکوم

نھا نجاتآمک ک

٣٢+۴۵٧سنگر

ور تجزيه طلبان
 ھای شخص اع

احبه آزادگان با اع

درصالحنھا آال 

ھای سياسی خ
ختاری ومراتب

منوچھری دکتر
 بقول کيھان
يمرمن راداشته

کند باتفاق مايک
دعوت کرده ود

ای کنگرهاعض
داشته اند دکترچ
 بلوچ که خواھا
 جلسه مدعی
زمين خودمان ب

ته اندحضورداش

مشروح در(    

زبيش ازحد بزرگ
  .کرده است

ذربايجآه مستند 

ان برایت شدگ
ولی راه نجات ک
 وواليات وجدائ
 ايران رابدون ک

(مشروح درس   

عنامه ھا باحضو
فعاليت وکشور

نکته ھا در مصا  

سيم قدرت وامثا

  کنند؟

ند که خواست 
را مسئله خودمخ

قایآ حضرت و
ان بود واال

وساطت تيوضور

انه تحقيقق ميک
 تجزيه طلب را

 با تجزيه طلب
 جلسات حضور

فعاالن –يران
ه شده درھمان
اھيم حاکم سرز

ن جلسات حآ در

                 

ولت اسرائيل از
تباردرخواست ک

نقل ازمقاله(   

ه يکی ازدعوت
وپرسی  نيست 
مختاری  اياالت
 ماکه نميتوانيم

                 

مستردام وقطعآ
کيرانيان خارج 

                    

مسئله تقس ت که

گران ھم امضاک

ميفرماين )صاحبه
نشود چر  ھدف

 بوسيله اعليح
 درتجزيه ايرا
چه نيازی به حض

رمسائل خاورميا
ن اقوام ايرانی
بين اين گروه ت

نآ سانی که در
زاب کردستان اي
وزستان که گفته
يبرند وماميخوا
وخانم چينی ھم د

                

شخص اول دو<
تميليون اع٧۵ن

                 

ره ھمبستگی به
رجاع به ھمه پ

خودم –ع رژيم
 سه اصل است

                 

–پاريس  –لم
ش عظيمی از ا

                     

ستی معتقداست

د دارند که ديگجِ 

درھمين مصی
رسيدن به  انع

   ؟چيست

ری کردھامختا
مريکاآراتژی

مسائل ايران چه

يز که بيشتردر
ل است نمايندگان
 کرده است وبي
روزنامه ھا کس
ی ازرھبران احز
جزيه طلبان خوز

مي نراآارسيان
ت امورخارجه وخ

                  

 تجزيه ايران <
اره کردن ايران

                  

ليت برای کنگر
سلطنت قابل ار
برای تعيين نوع

ھمين کمک بما

                 

استکھل –پراک
بخش  که مبارزه

 

                     

کسی که به درس

وج ضا ميفرمايند

حتی( ردراصرار
م که اختالف ما

  .گذارند

خودمختاري چ

که سند خودم 
سترعالمت ا 

> برای موگنجی

توانترپرايانستي 
سائل ايران فعال

مطرح را ن ھا
بنوشته ھمان ر
اسنفدياری يکی

تجرھبر بديان 
عراب است وفا
ز معاون وزارت

                  

مريکا برایآی 
کا برای تکه پا

                 

ھانی ھنگام فعال
ھم عقيده ام که
رد ھمه پرسی ب
شرطشان برای ک

                  

پ د تمام اجالس
مين لحاظ است

 .مريکاستآی 

  ۴ برگ ١٧/ ١٢

؟ ک

امض منشوری را

ضرت که اصرار
زواژگونی رژيم
ن درمنشور ميگ

ستقبال وطرح خ

١٣٧۴ن سال 
،ئی امضاشد

اعليحضرت و=ی

مريکاآه جرايد 
ھم نسبت به مس
دمختاری استان
ب .ت گرفته است

ا – ذربايجانآ ر
تان ھستند وعب
اع متعلق به ما

قای برنزآمه ھا

                 

تای فعاليت ھای
مريکآسياست  ی

                

اصفھ رنص کتر
ی منھم باشما ھ

داريد ميگذر ضار
باالھا ش ن آکه

                 

 مالحظه ميشود
ميشود به ھم ضا

نترل واستراتژی

 ٢٠١٢ /

 

چنان م

اعليحض
تابعد از
گذاشتن

علت اس

ازھمان
مريکائآ

سياسی

بنوشته
که اوھ
به خود
صورت
مشھور
تبلوچس
ايران م
روزنام

       

درراست
بانوی و

       

دک قایآ
فالنی<

استحض
ک کردند

       

اينکه 
امض يا

تحت کن

 


