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  ن مصاحبه افق با اعليحضرتوپيرام

  )آخرقسمت (
   حقوقدان -اميرفيض

  .دخرين قسمت نقد مصاحبه افق با اعليحضرت باشآسعی کنيم که اين تحرير 

  اعليحضرت  >نه<اولين 

واين مورد مربوط  ،بکاررفته است »نه ونميدانم«دربيانات اعليحضرت برای اولين باراست که واژه 
وری آچه مقدارپول توسط رسانه ھای گروھی جمع به سوال مصاحبه کننده است مبنی براينکه <

   .> فرمودند نميدانمشده است

کالم اعليحضرت متوجه فکرميکنم برای رفع شبھه واھميت موضوع به اينکه  اولين < نه > در
   .الزم داشته باشد ا، اين توضيح روری شدهآچه مقدارپول جمع  سوال

ممکن است خواننده محترمی که تحريرات مربوط به مصاحبه افق را دنبال ميکند با پاسخ 
ھيئت حقوقی فرانسوی که برانتخابات وصالحيت افق مبنی براينکه < ديگر اعليحضرت به سوال

 > اعليحضرت فرمودند ازديناعالم ک را نھاآيا ميشود اسامی آ ست وظارت داشته کيشرکت کنندگان ن
ونميدانم> اعليحضرت متوجه سوال راجع به  نهمسئولين بپرسيد اين تصوربوجود بيايد  که اولين <

   .وری شده نيست بلکه متوجه سوال اسامی ھيئت نظار فرانسوی استآمبلغ جمع 

به معناي  >ازمسئولين بپرسيد<توضيح بجاست كه عبارت  براي رفع اين سوء برداشت اين
ن اسامي ندارند وسوال آن است كه ايشان اجازه واختياري دربيان آنميدانم نيست وبه معناي 

   .كننده راحواله ميدهند به مسئولين شورا

ی ن است که ازبيخ وبن بآوری شده گويای آنميدانم> درپاسخ  به پرسش چه مقدارپول جمع ولی <
   .الع ھستمطا

 وری پول بوسيله رسانه ھای گروھی شخصيت وآھمه ميدانيم ونقطه مشخص وعيان فعاليت جمع 
 داشته اند و !اعتبار اعليحضرت بوده است که بطور مشھود سايه حمايتی برشورای باصطالح ملی

 ووری پول بوده است آکالمی ساده ميتوان گفت که آبرو وحيثيت سياسی اعليحضرت کاسه جمع  در
   .بحث ديگری بودن کاسه مورد اعتماد واحترام ايرانيان کاسه ديگری گردان بود آر بجای گا

نھم بعد آن نداند که چقدر درکاسه جمع شده است آقاعدتا قابل قبول نيست که کاسه وصاحب اصلی 
  .گذشت يکماه از

رد مسموع نچه که جنبه رقم داآنسبت به مسائل علمی وارد است ولی نسبت به پول و ،نميدانم
تا زمانی است که رقم متحول است وھمينکه جمع  ،رقم خود گويای حقيقت است ونميدانم ،نيست

امروزه فن حسابداری به کيفيتی  ،وری پول ميشودآوری پول تمام شد رقم بيان کننده مبلغ جمع آ
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بطور  نھمآ ،وری شده چقدر استآاست که با استفاده ازماشين ھردقيقه معلوم است که مبلغ جمع 
  .نه اينکه الزم باشد جمع وتفريق صورت گيرد، خودکار

جايگاه ھمت واالی اعليحضرت وسعه صدر ايشان اجازه حضور دراين يا ممکن است تصورشود که آ
ری ممکن وقابل اعتباراست مشروط آ؟ ايشان بدان جھت است »نميدانم« نميدھد و قبيل مسائل را

داشتند وطبق قانون اساسی برای اموراجرئی مبارزه براينکه اعليحضرت درمقام تصدی سلطنت قرار
گاه سلطت وعدم ولی دروضع حاضر که ھمه جا قراردارند به غيرازجاي ،تعيين فرماندارميفرمودند

   .، تمسک به نميدانم توسل به کتمان حقيقت استدخالت دراموراجرائی

ه زيرنظرحسابداران قسم وری شدآدرھمين مصاحبه اعليحضرت تاکيد داشتند براينکه مبالغ جمع 
   .ن ھم موجود استآاست واسناد  ن قابل کنترلآخورده وخرج 

اولين کسی که صالحيت پرسش ازحسابداران قسم خورده را دارد شخص اعليحضرت است که کاسه 
   .وری پول ساخته شده از شخصيت واعتبارملی ايشان است نه بنده نوعی وامثال بندهآجمع 

حسابدارقسم خورده فقط وانحصارا به صاحب حساب ودولت ودرموارد خاصه به دادگاه پاسخ ميدھد 
   .نه ديگران

نه  ،وری اعانات زيرنظر اشخاص معتمد ومورد اعتماد مردم صورت ميگيردآوانگھی جمع 
لذا اصل  ،است که موسسات خيريه دارای ھيئت امنا ھستند بھمين دليل ،حسابداران قسم خورده

وری شده چه مقداراست وممرھای آعتماد ايجاب ميکند که ھريک ازافراد ھيئت بدانند که مبلغ جمع ا
   .کمک کننده کان ميدھندنھا گواھی معافيت مالياتی به آزيرا  ،ن کدام استآارسال 

کمک ھای جمع  قای پيرزاده ايشان صريحا گفت که برای ھزينه ھای شورای ملی ازآ درمصاحبه با
، اين بنابراين ،! تامين ھزينه شده استبوسيله رسانه ھا سھمی نداشته وازمحلھای ديگر وری شدهآ

؟ مسئول ومتصدی خرج ھزينه وری شده چه بوده استآخرج مبلغ جمع  پرسش بجاست که ممر
مزبور که بوده است وفراموش نکنيم که پاسخ اين سواالت ازگرده حسابداران قسم خورد خارج 

مد وھزينه است نه دخالت درماھيت آتطبيق اسناد در هحسابداران قسم خورداست زيرا وظيفه 
   .مخارج

دراعالميه شورای به اصطالح ملی بامعرفی حسابجاری بانکی ازايرانيان درخواست شده که کمک  
 درمانی نامی راکه بنابر[نادر] قای آ ی شوراھای خود رابه حساب مزبور واريز کنند وازطرف

 طلبکار خود را ،يون انديشه نزديک به سه مليون دالر بابت مبارزهمالحظات اعالم شده درتلويز
يا اين انتصاب يک وضع غيرعادی نيست آ [!] ميداند به مقام صندوقداری شورا معرفی کرده است

نھا با آکه طلبکار ادعائی ازتلويزيون انديشه استيالی بروجوھی راداشته باشد که مخرج مشترک 
ينده دليل آ قای درمانی به  وجوه واعانات شورا درآيا تصدی آ ؟قای درمانی يکی استآادعای طلب 

وری اعانه رسانه ھای گروھی ھم نقش تسلط آقای درمانی نسبت به جمع آقرينه ای نيست که  و
   .ن وجوه راداشته استآبر

وری اعانه آقرائن باال وزوايای ديگری که قابل بررسی است نشان ميدھد که مسئله جمع  –بھرحال 
تمام  بدنه ،يندهآله رسانه ھای گروھی با < نميدانم > ختم شدنی نيست وسرغائله ای است که بوسي
  .نرا نشان خواھد دادآ عيار
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  ازبرنامه هاي شورا تا نامه به خامنه اي 

کميسيون  شورا<اعليحضرت فرمودند  ؟ينده شورا چه ھستآمصاحبه کننده پرسش کرد که برنامه 
انرژی اتمی وامثالھم تشکيل خواھد  –نفت  –اقتصاد  –ر دانشجوئی امو -امور سياسی  ھائی برای

ماده باشيم .......> آداد وازھم اکنون درباب قانون اساسی مطالعه خواھد کرد مابايد ازھم اکنون 
  >رديد خارجيان نسبت به شورااعالم داشتندکفعاليت شورا را متوقف البته درمصاحبه بزرگمھر<

ھرگز  !ملیازسوی شورای به اصطالح  ورآميزودرخواست بيعت خفت آمه توبه نوشتن نا ،بنابراين
 درتصور اعليحضرت ھم سايه اجرائی نداشته است واال اشاره ايشان حتمی بود چراکه، عادتا در

  .ن ھستندآ جستجوی اشاره ھا برای بيان وتطويل

 ئی کهن سروصداھاآ بادليل ديگر اينکه انسان ھرقدر گرفتاری فکری داشته باشد يادش ھست که 
سب به اوميشود به که بھرحال منت نبايد چنين نامه ایای را تحت تعقيب کيفری قرارداده خامنه 

بی اعتبارميسازد با چنين نامه ای  خيلی فرق است بين اينکه دادگاه دعوا را.  خامنه ای نوشته شود
  .کشی ھا وکيل ، ونھمه مصاحبه ھا ومالحظاتآ از نھم بعدآ

روز فاصله  5روزاست و 5رت درافق  بانامه شورا به خامنه اي تنها احبه اعليحضفاصله بين مص
 ناچيزي است كه براي تهيه نامه هم كافي بنظرنميرسد واين خود دليلي است كه اولين برنامه 

   .بيعت باخفت با جمهوري اسالمي بوده است ،شورامحرمانه 

بروئی  چند آاو توانست فقط  بی  هرحاليکورند دآبرخی برای مدحی موفقيت بزرگی را به حساب مي
کاری کرد که پدرجد  !شورای به اصطالح ملی "مدحی"ولی  ،بنمايش بگذارد شده پفيوز را سقط 

 اعليحضرت وعلياحضرت و بيعت بيعت باخفت مبارزه وھمچنين ،انجامش رانداشت مدحی ھم تصور
جيب ودستاورد فوق بس عی ھزارنفری کار ٢٠محترم اعليحضرت ھمراه يک گروه ادعاعی  ھمسر

ودرکالمی موحش  وردآارزشمندی است که شورا برای شخص خامنه ای وجمھوری اسالمی بوجود 
 مبارزه چند سال و ھمراه سی عظيمی ازايرانيان راشخصيت واعتبار خاندان سلطنتی ايران وگروه 

   .به واليت فقيه ھديه کرد

بقول  نظامی  ؟راھم کسی نميشناسدولی مدحی ھای باصطالح دفترسياسی  !مدحی راکسی نميشناخت
  يا جامی   و

  شناسائيش برکسی نيست دشوار     وليکن به حيرت ميکشد کار

 ميزآخرنامه بيعت آدروغ پرانی ودست  ،، خلف وعده، سياه بازی، دغلکاریدرستی نچه که ازناآيا آ
صورت گرفته کافی نيست که ھوش خود انتصابی  به خامنه ای که  ناظريد وازمصدريت اين چند نفر

   ؟را دعوت به ھوشياری کند

عليه  يندهآو شايد الزم بشود که درتحريری اثرحقوقی بيعت نامه مزبور نسبت به مبارزه گذشته
فضولی بودن اين اثبات  بامطرح شود ولی بھرحال نبايد ازخاطر دورداشت که جمھوری اسالمی 

    .ثاری مترتب نيستآبرعمل فضولی ھيچگونه  ،نامه
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  سير مراحم اعليحضرت 

> اعليحضرت گروھی ازسازمان ھاازشورا استقبال نکردندکه < مصاحبه کننده  درمقابل اين سوال
است  عقيده ھرکس محترم<اضافه کردند که و >تاين يکی ازمراتب دمکراسی اسفرمودند <

  >ونميشود خواست که ھمه مردم يک جور فکرکنند

نسبت  نھا چندان راضی نبودند مواجه شدند فی الفورآازطرح  باسواالتی  اعليحضرتنکه آاما پس از
به شورا تجديد نظر فرمودند ومتاسفانه مخالفين زادی عقيده افراد آن نسبت به به نظريه خودشا

   .ازعوامل ووابستگان جمھوری اسالمی دانستند را وراش

   ؛فکر ميکنم کم لطفی وبی مھری ازاين بيشتر نميشود  مولوی بيتی دارد که وصف الحال است

  چون پذيرفتی تو مارا زابتدا       مرحمت کن ھمچين تا انتھا

فاتی متھم ــرت بسيار کشيده ايم وبه صی اعليحضازبی مھری ھا البته ماسلطنت طلبان درگذشته
نھا درمقام اتھام وابستگی به جمھوری آ شده ايم که ھرچه باشد صفات شخصی وقابل تحمل است و

قبيل وابستگی  نھم ازآاتھامات سياسی  ،معتقد سياسی قابل مقايسه نيست اسالمی برای يک مبارز
شرافت ومردانگی وغيرت  که ،برای يک مخالف اعتقادی باجمھوری اسالمی به جمھوری اسالمی 

  سان نيست آوتحملش  مبارز را ھدف ميگيرد  هميھن پرستان

  يکی ازشعرا گفته  است 

  مابود بود           گرچه حکمش قتل عامھرچه ازشاھم رسد نيکو 

ل اکنون به بعد ازسی سا که  >  نه اينکه ازکسیھرچه ازشاه رسدن شاعر گفته است <آولی 
   .مريکا مباھات نمايدآفعال درنقش ستون پنجم   نگوئی يک شورایسخ

  نرخ گذاري ميان قيل وقال 

اشاره تند وزود گذری بود که مصداق ضرب المثل نرخ  ،دربيانات اعليحضرت درمصاحبه حاضر
   .گذاری ميان دعوا ميباشد

  >مروز ميگويم گفته امانی راکه انمن سی وسه سال است که اين چنين سخ< فرمودند

سال نخست  ۶ .باستحضار حقيقت رسانده ميشود که فرمايشات اعليحضرت ازحقيقت دوراست
ايشان حکيمانه وازمنشاء قانون اساسی مشروطيت واعتبارسوگند وفاداری به  يشاتمبارزه فرما

اوراق تاريخ مبارزه  ط درقانون اساسی وسلطنت واحترام به تماميت ارضی ايران بود که ھمه ضب
بود که  ،انتخاب فرمودند مسير سقوط ازجايگاه قانونی سلطنت را تزمانی که اعليحضر از و ،است

 قرارگرفتند و ،زاد ميکند کنترلی درحرفھايش نداردآدرست ھمانند انسانی که ازارتفاع بلندی سقوط 
ر سقوط رامتوقف يمس که خدای ايران اين ،خنگوئی شورائی رسيدهاکنون اين سقوط به مرحله س

     .سازد

 


