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 مصاحبه  اعليحضرت با نكته اي در
 سي –بي  –بي 

  حقوقدان -اميرفيض

جاويد ايران  ه با تشکر ازبی بی سی داشته اند ک مصاحبه کوتاھی با اعليحضرت ،گذشته نھم فوريه روز
جنبه  ن مصاحبه آ بيانات اعليحضرت در ، نکته ای درقراردادندن آدرجريان  مرارخواستم د بنابرکه 

    .دسياسی اعليحضرت ھماھنگ بنظرنميرسکه با منويات  دارد یاتکائی واصول

است که درمورد جمھوری اسالمی بکارگرفته   Theocratic  GOVERMENTعبارت  ،مقصود
   .شده است

 و حکومت خودسر THEOCERATICمعلوم ومشخص است که مراد اعليحضرت ازبکاربردن واژه 
، استبداد مطلق است ولی حکومت خدائی ويا الھی که تعلق معنائی به واژه مزبور درزبان فارسی دارد

  .سبب بروز حساسيتی ميشود که مانع تجلی قصد ومراد اعليحضرت ميگردد

شنونده نيزبا تسلطی که برموضوع  ی مطلب ازحقوق متعارف سخنگوست والبته انتخاب واژه ھا برای ادا
وافکاروعقايد سخنگودارد ميتواند مراد گوينده را دريافت کند ولی درکارسياسی ويا منازعات حقوقی 

رفته دارای  واژه ای که بکار مسموع است مثال اگر ،قاعده مزبورجاری نيست ومتاسفانه درک شنونده
 کند مقبول شناخته ميشود به ھمين دليل است که درن استناد آنکه خوانده دعوا به آباشد  يا چند معنا دو

معانی  و  يدآپيش بينی الزم بعمل مي ،ھاه تعارض ومعنای واژ از قرارداد ھای بين کشورھا برای جلوگيری
  .ھا متکی به معانی يک زبان مشخص ميگردد هعھدناموتفسير

  )رخواھی که دارد باتوميلیاگ - برمزاج مستمع گوی حکايت ( :مده استآونصايح بزرگان ھم ادبيات  در

مبارزه  باشد  تصوربراين است که عنوان حکومت خدائی برای جمھوری اسالمی ميتواند نقض غرض از
مترادف ميشود با  ،يا الھی برای حکومتی که درايران سرکاراست بردن حکومت خدائی و بکار زيرا

 و خداوند وخيرخواه مردم است عملش خواست ،که بنيابت خداوند عمل ميکند ، حق، مطھرحکومتی پاک
ئينی که باشند  مقابله با خدا وحکومت خدائی را آ ، پيرو ھردين وانسان ھا درھرمقام وموقعيتی که باشند

ن درشمول اين قاعده برباورمردم ايران ترديد داشت که مردم ھرگز درمقام نميتوا شايسته وجايز نميدانند 
، عبارت روشن  تخصيص اين عنوان برای جمھوری اسالمیودربرنميايند مخالفت با حکومت خدائی 

   .قای ترامپ وھرکس ديگری عليه جمھوری اسالمی ميشودآ دام شخص اعليحضرت وسالب ھرگونه اق

يعنی  حکومت ميتواند اسالمی باشد ؛حکومت الھی ويا خدائی اساسا فاقد مفھوم حقوقی حکومت است
ويا استبدادی  ، ميتواند دمکراتيک باشدواجماع باشد سنت ن وآقر اس ازن اقتبآھمه قوانين ومقررات 
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وند مسقيما بربندگانش حکمفرمائی جھانی براين است که خدا زيرا باور ،ولی خدائی نميتواند باشد باشد 
   .نميکند

مردم خاصه مسئله ولی فقيه را عين حکومت  بر اين جمھوری اسالمی است که سعی دارد حکومت خود
 الجرم به اين نتيجه برسد که قيام و و )کتاب واليت فقيه خمينی( برمردم بداند !حکومت الھی و پيامبر

   .، قيام ومعارضه با خداوند استمخالفت با حکومت اسالمی ايران

ی اسالمی بعنوان شناختن جمھور کنارِ  قای ترامپ مبنی برمذاکره مستقيم با اپوزيسون  درآ درخواست از
اپوزيسيون  زيرا حکومت هللا نميتواند اپوزيسيون داشته باشد  و ،اعليحضرت است قصد باينحکومت هللا م

   .حکومت هللا شيطان است

 ھويت ملی وحق حاکميت ملی  وبنا برمراتب اعالم شده در غاصبِ  ،جمھوری اسالمی حکومتی است
ست که واين امری ا وحشت برای ھمه مردم جھان و ، حکومتی است ھمراه با خوفنآقانون اساسی 

حکومتی اين چنينی را  نه ميتوان ونه ما حق داريم ،ن ھستند لذاآپذيرفته ودرپی درمان  نراآمردم جھان 
  .بناميم حکومتی خدائی

***  
به چم حکومت روحانيون يا کشيشان ھم آمده است، ولی ھمانطور که در نوشته استاد  theocracyاژه و

نماينده «پس مانده ھای او در رژيم جمھوری اسالمی خودرا رستی اشاره شده، خمينی و اميرفيض به د
برميخوريم گرچه ممکن   Theocraticيا  theocracyبرروی زمين ميدانند و زمانی که به واژه » هللا

است در چم خود حکومت ماليان (روحانی يا کشيش) را داشته باشد ولی چون رژيم اسالمی خودرا نماينده 
  در خواھد آمد. » حکومت خدا= هللا«د چم اين واژه به صورت خدا (هللا) ميدان
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