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  مصاحبه اعليحضرت باتلويزيون چين در

  ب داده شدآپته جمهوري اسالمي به 
  حقوقدان - اميرفيض

يت دفاع ازسوريه برحفظ خوزستان که مصداق به ازمسئولين جمھوری اسالمی درباره ارجحّ  ،طائباظھارات ز پس ا
اعالميه رسمی وحشت  جمھوری  اسالمی باصدور ،جمھوری اسالمی نسبت به تماميت ارضی ايران بودب دادن پته آ

اعليحضرت  با تلويزيون ھای دولت چين حبه يکی ازاعتراض به مصا قدرت وزمينه ھای ملی سلطنت با از خود را
ب آ نشان دھد  بر ز محکم وغيرقابل در نراآرد که ودرواقع پته ای راکه سالھا تالش ميک ،نشان داد ،رضاشاه دوم

   .داد

  اعتراض كليد معما

نرا منافات باحيات خود ميداند  آ ، حيات ووجوداست که معترض ، وحشت ونگرانی ازچيزیانگيزه حضور اعتراض
   .بنابراين رکن اصلی برای حضوراعتراض وجود عينی معترض ومعترض عليه است

 ،اين مدلول ثابت است که بايد معترض عليه ،اعليحضرتاعتراض جمھوری اسالمی به مصاحبه ،  دردرتطبيق مورد
 وجود عينی وموجوديت حقوقی داشته باشد واال اعتراض به چيزمعدوم وی مصاحبه شونده با تلويزيون چين يعن

   .ناموجود موجه نيست

قام ن دلبسته است مانند مآ، ترس ووحشت ازدست دادن چيزی است که انسان به ، ترس استيکی ازمبانی اعتراض
  .موقعيت وثروت ويا چيزھای ديگر و

يک موجود زنده باشد کافی برای اعتراض وزايش وحشت نيست  ،معترض اعتراِض  رف اينکه طرفِ بنابراين صِ 
نھاست که سبب وحشت وترس معترض آبلکه امکانات مادی ويامعنوی وياموقعيت اجتماعی واعتماد عمومی وامثال 

سبب ازدست دادن چيزی ميشود که و ن وحشت داردآمعترض ازتحقق که ن ھستند آنھا وامثال آميشود زيراکه 
    .ن استآدلباخته 

  وحشت دراعتراض جمهوري اسالمي 

، ازتصدی درمقام سلطنت ھم که امتناع دارند ورھبری مبارزه رضاپھلوی که خودشان را يک شھروند عادی ميدانند
   .ند صحبت است وتاکنون بپای عمل نرسيده، مصاحبه ھائی ھم که ميفرمايھم که قبول نميفرمايند را

را رژيم سلطنتی آدرصد  ٩٨جمھوری اسالمی ھم درمقدمه به اصطالح قانون اساسی اش نوشته که ملت ايران با 
مدفون ساخت وسی وچند سال ھم ھست که درقدرت حکومت باقی است وبنا برنوشته روزنامه وابسته به  ايران را

  و...عقب افتاده ودروغگوست وو ،است »رضا نيم پھلوی«خامنه ای 

پس چرا جمھوری اسالمی ازمصاحبه ايشان چنان مضطرب شده که ازکنترل خارج وباب اعتراض رابه دولت چين 
اين مصاحبه بامصاحبه ھای سابق ايشان چه تفاوتی داشته که اين يکی  ؟است وپته سی ساله اش رابرباد داه گشوده

   .به اعتراض کشيده شده است
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طنت تاريخي سل به موقعيت سياسي وحقوقي ومشروعيتين چين با اعليحضرت نموداري ازتوجه چ مصاحبه
اربابهاي جمهوري اسالمي است تحمل اينكه ارباب جمهوري اسالمي حتي است وچون چين يكي ازدرايران 

ست كه ن اآ غيرقابل تحمل است واين نشان از براي جمهوري اسالمي ،حساب توجه براي اعليحضرت بازكند
 نهم درحدي كه درمعادله باآ  ،گاه استآدولت چين به فرهنگ ايراني ورسوب تاريخي باورايراني به سلطنت 

   .ازتوجه به موضع سلطنت ايران روي برتابدمي ومطامعي كه دارد  نتوانسته جمهوري اسال

  وحشت آگاهانه جمهوري اسالمي ازسلطنت 

کسانی که  ۶٠يه ھشتم سوره آ نخستين عامل وحشت زای جمھوری اسالمی توجه خاص اسالم به سلطنت است در
روشنائی خدائی راخاموش کنند ستمکاران خوانده شده اند وگفته شده که خداکامل کننده نورخويش  و ميخواھند نور

   .است

 ه نورخداوند کامل کنند) نآايات قر( .است انی داشتهسلطنت مانند نبوت نوروروشنائی خداست که بربندگانش ارز
   :يه مزبور بيتی دارد که چنين استآ لخيردرتفسيراسعيد ابو .خويش است يعنی ضامن بقا وتکامل سلطنت است

  ھرکه برشمع خدا آرد تفو      شمع کی ميرد بسوزاند پوزاو

ن آقيام عليه خدا وقر ،ند که قيام عليه سلطنتن دارد خوب ميداآجمھوری اسالمی بنابراعتقادی که به اسالم وقر
واين وحشت ونگرانی درکنارمسائل اجتماعی وفرھنگ  ،، خاموش کردن نورخداستخاموش ساختن سلطنت ،است

زاسباب اصلی وحشت جمھوری ه ااورد ھای رفاھی واقتصادی دوران شاھنشآودستديرپای ايرانی به شاه وسلطنت 
   .اسالمی است

، ی سال گذشته لحظه ای ازاين تالش بازنايستاده که نام شاه وسلطنت ازياد ھا رفته باشدجمھوری اسالمی درس
ھم نشت کرده بطوريکه نام  تصدی سلطنت ايرانمواين تالش حتی به دامان  >نچه ازديده رودآازدل برود ھر<

 مريکا وآامل درھمکاری عو شروطه خواھان داد واين عالمتی استسلطنت جای تاريخی وفرھنگی خود رابه م
  )٣٣٢+٣٢۶(مشروح درمقاله سنگر                       جمھوری اسالمی درطرحھای حفاظت ازجمھوری اسالمی 

ازذکرنام  اه افغان  سرزبانھا افتاد ازمطبوعات داخل کشورخواست کهجمھوری اسالمی زمانی که نام ظاھرشاه پادش
   .شاه برای ظاھرشاه خودداری کنند

اکه ممکن بود بکاربست که ياد فرھنگی مردم رانسبت به سلطنت زائل ھرتالشی ر مريکاآ اسالمی درکنار جمھوری
ساله  ٢۵٠٠يادھا ورسوب فرھنگی  ن است که سيرآ جمھوری اسالمی کوچکتراز ،کند ولی نتوانست ونميتواند

ھست که درمسيرفريب وظاھرسازی اين موفقيت رابرای جمھوری اسالمی  و بود مريکاآاين  ،متوقف کند ايران را
   .وردآبوجود 

  .شنا خواھيد ساختآخارج ازکشورنگاه کنيد مراتب فوق رابه يقين  مبارزه ايرانيان  به گذرھای سياسی

  :اعليحضرت درمصاحبه ای درمقابل پرسش زير

  شماازنسل جوان صحبت ميکنيد درحالی که نسل جوان چيزی ازسلطنت نميدانند 

   :چنين پاسخ فرمودنداعليحضرت 

شته اند بدون اغراق ميتوانم به استناد گزارشات رسيده ازکسانی که برای رسيدگی به اين موضوع ماموريت دا«
بگويم که برخالف تصورم، بسياری ازجوانان مملکت نه تنھا گذشته رافراموش نکرده اند بلکه بعلت اينکه 

وده وحاال چه ھستيم بلکه امروز ھمان که مملکت چه ب ،ورشده اند به بچه ھايشانآبخصوص پدرومادرھايشان ياد 
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جوانی که يادش ميايد که الاقل يک بيسکويت وشيرمجانی به ما ميدادند حاال مادرمان بايد ساعتھا درصف به ايستد 
  )٧٠سالنجلس آ(ازمصاحبه رسانه ھای گروھی لوس                        >»ن اب است بگيردآويک شيری که نيم 

، منطقی وجود دارد که اصوال الزمه گرايشھای فکری وباورھای توده مردم ،اين بارِ  ،درتفسيراظھارات اعليحضرت
مردم ازنقل قولھا وديده وشنيده ھای ديگران جان  یميبينيم که ريشه باورھا . باکمی دقتنھا نيستآحظات عينی مال

  .ستگرفته ا

نھا آبال ھيچ مالحظات عينی ندارند اما نقل قولھا وداستان سرائيھا برای ازباب مثال ايرانيان ازجريان صحرای کر
   .ن رويداد نميدانندآنھم درحاليکه ھيچ چيزی ازحقيقت آ ،باوری ايجاد کرده که به سروسينه خودشان ميکوبند

بلکه  ،است ايرانی دارد که خيلی عميق ترواستوارترازباورھاونقل شواھد گبرخی ازباورھا ريشه ای ايرانی درفرھن
وضامن سعادت وامنيت ورفاه مردم مده که ازنسلی به نسلی ھمچنان پايدارمانده است آ شی درـــِ نومَ بصورت عادت 

    ؛حافظ  گفته است >ن نورخداھستآ، درنجا که صفاھستآ< ؛است

نميتوان به  را ريعنی درھمه جا حتی درميکده ھا نورخدا وجوددارد واين نورفراگي »، نورخدا ميبينمدرخرابات مغان«
  . »نکه پوف کند ريشش بسوزدآھر -چراغی  راکه ايزد برفروزد«سياھی مبدل ساخت  وبقول سعدی 

ست که متحول خدا نور رساگر ،ن خداوند دراسالم شناخته شدهآ مظھريت سلطنت برامنيت ورفاه وعدالت که از
   .درسلطنت شده است

  شهادت به جرياني كه خود ناظربوده ام 

  ، شاه راميشناختندرانميشناختند مردمي كه پول

معموال راھنمای  ،بودند ايران کيھان و ازکوھنوردان ممتاز هکارمندان روزنام از قای محمد کاظم گيالنپورآ
ايشان درچند سال قبل  ،مدندآدماوند به ايران مي لل علم کوه وياق ميشدند که برای صعود به کوھنوردان خارجی

برای اولين باردرتاريخ کوھنوردی  قله دماوند  باتفاق ھيئتی ازکوھنوردان فرانسوی ازتيغه شمالی ۵٧ازشورش 
کوھنوردی به مردمی برخورديم که مسيردراين <مده بود آدرشرح مسافرتشان که منتشرشد  و ،صعود کردند ايران
  >شنائی نداشتندآباپول 

 وربود درفاصله کمی باتفاق دونفرازدوستان کوھنورد مسيرايشان رابرای صعود به قلهآ گزارش سفرايشان ھيجان
 پير پيرمرد و نھا برای چوپانی گوسفندان رفته بودند ودوآ یبه خانواده ای برخورديم که جوانھا ،دنبال کرديمدماوند 
قای گيالنپور آی بود که کاروان نجا ھمان جائآ .ن غارسنگی که باپشم بزديوارسازی شده بود زندگی ميکردندآ زن در

مدگی سنگی آدرگوشه اين اطاقک يک بر .نھا باشيمآما ناچاربوديم که شب ھنگام ميھمان  .شب راگذرانده بودند
 اب درباخيمر بصورت قبروی سنگی چسبانده شده بود ودورآن تصوير  ن يک تصويرکوچگآ وجود داشت که در

 گفتم شاهِ  .>ھه ديگهشا< :گفت ؟ن مرد گفتم اين عکس کيستآبه  ؛نگاه کردم عکس شاه بود من تصويررا مده بودآ
اسم رفيق  ،گفتم به بين اسم من اميراست - >شاھه ديگه< :؟ گفتگفتم اسمش چيست >شاھه ديگه< :؟ گفتکجاست

  >شاھه ديگه< :گفت ؟م اسم اين شاه چيستحاال بگوبه بين ،اسم شما ھم اکبراست ،من ھم مھدی است

 نميشناسند شاه راميشناسند و نراآ رھنگی يعنی اين که مردمی که باپول سروکارندارند ومالحظه ميکنيد رسوب ف
> باجان اندرون شدناست که < ھمان درملت ما نآمسئله سلطنت وريشه ھای اعتقادی به  .نھاستآقطب توجه 

   .است

 و قه پرافخارـن جآميق عاصالت  قدمت ورسوبتنھا  ،و فرھنگی وباور به سلطنت انحصار مردم ايران نيستاين علّ  
   .انحصاری ملت ماست

فروپاشی  نکه باآ مردم کشوربلغارستان پس ازسالھا که زيريوغ تبليغات شديد وکنترل کمونيست ھا قرارداشت پس از
لمانی اشپيگل دريک آوبنوشته مجله  ؛وردندآزادی نسبی رسيد مردم به سلطنت روی آبلغارستان به  ،شوروی
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 > نظردادند ومردم بلغارستان سيمون دوم<ردم بلغارستان به رژيم سلطنتی وبازگشت نظرخواھی مقدماتی نيمی ازم
خواھان يک ھمه پرسی برای تغييررژيم کشورشدند به ھمين مالحظه پارلمان بلغارستان باوضع قانونی ھمه پرسی 

  )٣٣٢++٩٩مشروح درسنگر(                                              .برای تغييررژيم کشورراغيرقانونی خواند

دعوت  وردند وبنابرآاردوی کمونيسم به پادشاه سابقشان < ميشل > روی  زادی کشورشان ازآ زمردم رومانی پس ا
مريکا برقرارشده بود مانع آ ن کشورکه به حمايتآ ،زاديخواهآميشل به رومانی رفت ولی دولت باصطالح  ،مردم

  .حضورميشل درکشورش شد واو ناچارشد پس از يک اقامت کوتاه به سوئيس بازگردد

 صربستان يک کشورپادشاھی بود پس ازاستقرارکمونيست شوروی به جمھوری تبديل شد پس ازرھائی صربستان از
 که الکساندر ن کشورآخرين پادشاه آ وردند وآباورھای فرھنگی ويادھای کھن خود روی  ن کشوربهآکمونيزم مردم 

مريکا مانع پيگيری موضوع آولی سياست  ،برای احترام ورعايت درخواست مردم اعالم کرد را مادگی خودآدوم بود 
   .جانب مردم شد از

يافته است خاصه که زندگی رفاھی مردم در زمان  غازی فراگيرآدرمصرکنجکاوی مردم به سوی رژيم سلطنتی سابق 
   ١ .بوددوران پادشاھی فاروق عامل بسيارموثری  مردم به به گرايشفاروق 

خودرابعنوان پادشاه مصرمردم رافريب داد                      ،ازاين زمينه مساعد شخص شيادی سوء استفاده کرد وبنام فواد دوم
  )نقل ازکيھان لندن(

ازدست داده اند پس ازفروپاشی شوروی برای بازگشت سلطنت  روسلطنت راسال استقالل کشو ٧٠مردم اوکراين که 
نھا بسرعت آ ،نھا الزمه استقالل کشوروحفظ ھويت ملی خودشان رابازگشت سلطنت ميدانندآ سخت درتالشند و

(ازشھادت      .ول کشورھا مالقات ومذاکره ميکنندنھا باشخصيت ھای درجه اآسازماندھی ميکنند وحتی نمايندگان 
   .)فعاليتھای کسبی خودماوکرانی ارفرمای ک

ممانعت باشد  کمونيسم بود واکنون که کمونيسم درموقعيتی نيست که نقش ساز ،مانع بزرگ درراه استمرارسلطنت
اساس سلطنت مخالف است واال اسالم وحکومت اسالمی نه شرعا ميتواند مخالف سلطنت باشد  مريکاست که باآ طفق
است که  مسلمان نيست رافضیجمھوری اسالمی  ،می دم ازمخالفت ميزند که زده استنه ھست واگرجمھوری اسال و

 وچون خود جمھوری زائده ای نامشروع ومده آبر رسلطنت وبرقراری ظلمات جمھوریدرمقام خاموش کردن نو
ئی تاريک کند غيرعقال ،ايران بر را ن که بتواند نورھزاران ساله خداآمخالف اسالم است فرض وجود قدرتی برای 

   .است

داری درحدی بيش ازايام سلطنت به سازندگی ھا وايجاد امنيت ورفاه ومردم )غاصب ايراناگرجمھوری اسالمی (
شاھنشاه ايران مبادرت ميکرد بازھم مسئله حقانيت سلطنت ويادھای متراکم تاريخ مردم ايران نسبت به سلطنت 

شاه ناشی ازمسائل مادی ه واحترام واعتماد ايرانيان به ازبين رفتنی نبود زيرا تحقيق نشان ميدھد که عشق وعالق
   .نبوده ويک امربنيادی ومملو ازعشق وفداکاری بوده است

سال قوام وھستی يافته است چيزی  ٢۵٠٠است و برقرارشده  به خواست وموھبت اھورمزدا وخداوندنھاد سلطنت 
   .اشدفکرقابل توقف وانھدام ب وچروکيده خوند چرکآنيست که به اراده يک ياچند 

  دستاورد تجربي ازاين رويداد

جمھوری خودبوسيله  جمھوری اسالمی را (وياچشم اسفنديار) يلشآاعلحضرت پاشنه  باتلويزيون چين مصاحبه 
ونقظه ضعف اين حکومت ضد ايرانی درچيست وچه  اسالمی عيان ساخت ونشان داد که وحشت جمھوری اسالمی

شنائی آ و ميز واعتبار گراآجبھه متراکمی مشتمل برفرھنگ ايرانی ومشروعيت ملی وتاريخی وباورھای احترام 
   .نسبت به سلطنت مقابل جمھوری اسالمی است عميق وفراگير

  
                                                            

 ک- ھمين خواسته را داشتند. ح» ادريس«پادشاھی در آغاز شورش ھای سا ختگی ليبی ھم مردم با بلند کردن پرچم  -  ١



 حقوقدان -ه آب داده شد. اميرفيضدر مصاحبه اعليحضرت با تلويزيون چين، پته ج ا ب              ۵ برگ  ٠٩/ ٠٢/ ٢٠١٣ ، شنبه

  

  :گاھی مسلم رابماميدھد کهآين ترکيب مبارزه ا

 نرا وسعت داد تا اعماق وجود کثيف آ و شکافته شده جمھوری اسالمی حمله کردبرنقطه ضعف   حق است
  . منھدم سازد جمھوری اسالمی را

 شنای مردم ايران آ هدرشاھرا ،بااستفاده ازفرھنگ وگرايش تاريخی وملی مردم به سلطنت که  حق است
  .حرکت کرد

 يران بھره جستبرای نجات اازشعارھای فرھنگی ايرانيان که مزين به حقانيت سلطنت است   حق است.   

 مردم رابه اين واقعيت که سلطنت موھبت الھی است و اين موھبت وسيله انتقال امنيت ورفاه و حق است 
به اين حقيقت برسند   متقابال ا. تگاه ساختآبرو وحيثيت ازسوی خدا به مردم وکشورماست بيشتروبيشتر آ

   .مده استآی وفقروعدم امنيت بسراغ مردم که با تھاجم عده ای قليل به موھبت سلطنت تاريک

  كه آوائي هست يدتومپنداركه اين نقش زخودميگويم        گوش نزديك هم آر

  

  

 


