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  حقوقدان -اميرفيض

دانشگاه  اکتبر در ١۶. درتاريخ داشته اند آمريکاروز دوسخنرانی دردودانشگاه  ١٢اعليحضرت بفاصله 
نجا که مطالب مطروحه درھردوسخنرانی کامال آ از ؛دانشگاه جرج تاون در اکتبر ٢٨ريزونا ودرتاريخ آ

 استخرکه مو را به سخنرانی دردانشگاه جرج تاون تحرير، تفحص خود اين يکسان وھماھنگ است
  .محدود ميسازد

قای رضاپھلوی شاه ايران آمديرجلسه سخنرانی که يک جوان کم سن وسالی بود اعليحضرت را جناب 
 آمريکا اقامت وليعھد وقت در و ۵٧شورش  معرفی کرد وبعد تاريخچه کوتاھی برای تکميل معرفی خود از

ملی برای  يهخلبانی واينکه اکنون رئيس شورای ملی ورئيس اتحاد ورهگذراندن د و لبقصد تحصي
   .دمکراسی ھستند مقدم اعليحضرت  رابرای ادای سخنرانی مغتنم ومحترم دانست

   معرفي سمبوليك 

ارغ وشنونده ف واقعی وشناسنامه شخص نيست                         ِّ ، نوعی معرفی است که معرف  مقصود ازمعرفی سمبوليک
  .وسواس نميشوداز ترديد و

د نگان سخنرانی معرفی سخنران را جزء برنامه نداريک وقت سخنران نيازبه معرفی ندارد ويا برگزارکنند
ين يد که مستمعآبرنامه است  قضيه فرق ميکند وبصورت عقدی درمي ولی وقتی که معرفی سخنران جزء

ورد آت تا بتوانند ازاين طريق به دستطرف عقد ومعامله قراردارند وبايد بدانند که طرف معامله ايشان کيس
   .سخنان سخنران است برسندن آمورد معامله که 

عمومی بی اعتبارميسازد درسخنرانی ھای  ھمانطور که درمعامالت تجاری کره وابھام وترديد معامله را
 ازباب نمونه .ابھام درشخصيت سخنران قلب دراصالت سخنرانی ميشود ھم ھمان حالت نافذ است يعنی

براي استفاده  ساخته نشده امهاي دفتري من براي كار< :دنيعليحضرت درھمين سخنرانی ميفرماا
 > مستمعين اين عبارت نخواھند فھميد مفھوم ومعنا وسابقه ام ومتحد كردن ساخته شده ام ازنام و

 راد زينقصد سخنگو ازتدارک اين عبارت درمعرفی خود چيست وحتی ممکن است بسيارھم ھاج وواج گرد
   .شنای عموم نيستآ مزبورعبارت 

 عرفی اصيل وپاک اعليحضرت ونشان دادن جايگاه قانونی وتاريخی ايشان يعنی پادشاھی ايران ومولی 
 که عبارت < د فھماندخواھن ايجاد کرده است به مستمع آمحظوراتی که سياست ھای خارجی درتداوم 

سابقه ام ومتحد كردن ساخته شده  براي استفاده ازنام و ساخته نشده امهاي دفتري من براي كار
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ن ميعنی اعليحضرت دريکی ازمصاحبه ھايشان فرموده اند < است که سخنران تی> پيروھمان حقيقام
   >براي سلطنت تربيت شده ام

ايشان را شاه ايران معرفی کرد اين معرفی ناقص است مگراينکه توضيح  ،اعليحضرت              ِ ھنگاميکه معرف  
ميداد که ايشان به موجب قانون وسنت وفرھنگ کھن ايرانيان وليعھد بوده که بعدازپدرشان که شاھنشاه 

اين  مريکاآاما سياست کشورما  ؛ايران بوده اند با انجام تشريفاتی که قانون معين کرده به سلطنت رسيدند
اکنون بخشی ت قال سلطنت وروال قانون اساسی ايران را قبول نداشت وبه ترتيباتی که بخشی معلوم وانت

معلوم نشده است ايشان رابه مسيرانصراف ازتداوم سلطتت وپاسداری ازقانون اساسی مشروطيت 
نت طسوگند سل وادارساخت ودرمدت زمانی تاثيراين سياست  کشورما درحدی موثرشد که ايشان نه تنھا از

ی لذا شخصيت .حراست واحترام پائين کشيدندقانون اساسی مشروطيت راھم ازموضع  عدول کردند بلکه
   .کسی نيستئد که قانونا ھستند بلکه شھروندی عادی ھستند نآکه اکنون دراين جمع سخنرانی ميفرمايند 

چه  ايشاند گفت <ن سخنرانی پيش خود خواھنآاکنون که اين معرفی نسبتا الزم انجام نشده مستمعين 
 شاه ايران است که رئيس يک شورای چند نفره است وچه شاھی است که خودش راشاه نميداند و

 و ولی اگرمعرفی جنبه سمبوليک نداشت مستمعين ميفھميدند که موقعيت ظاھر ؛ھم بھمچنين اطرافيانش
 ،ه استکشورشان تاچه حد وسيع وزننده بود در وحد دخالت کجاست باطن سخنگو چيست ومشکل از

وچه بسا بخشی ازسواالتی که درپايان  سخنان اعليحضرت درميزان ارزيابی ديگری قرارميگرفت
، مستمعين مطرح ميکردند به موقعيت قانونی واقدامات وزارت خارجه کشورشان ھم مربوط سخنرانی

  .مدآن شده است ازاختفا قدری بيرون ميآميشد وموضوعی که سعی در اختفای 

   وامــــــا مطالب

دررابطه با نقض حقوق بشردرايران واقتصاد بد وناسالم وحيف  بخش عمده سخنان اعليحضرت 
يا خبری باشد که  وميل سرمايه کشور بود که تصورنميکنم  ترديدی دراين مورد وجود داشته

خاصه که مسئولين اقتصادی کشورصريحا با ھمه محظورات اداری  .انعکاس نداشته باشد
هللا حقيقی رئيس  بقای حبيآماه  رذآپنجم  ين امروزھم بيان کرده اند نراآارھا وسياسی بارھا وب

 و عمرانی کشور ق کاال به کشورمعادل دوبرابربودجهقاچامدآدر< :ستاد مبارزه باقاچاق گفت
 ، موقعيت نقض حقوق بشرمارھای اعدام وتضيقات برمطبوعاتآ و امواج بيکاری است .......>

 که تحريم ھای سفت و آمريکان مھمترآ از و ن ھمگان ساخته است، عياجمھوری اسالمی در
 و ورد ونتايج تحريم ھارابررسی ميکند آسختی را عليه ايران به جريان انداخته است مدام دست

را برگزيده ھمين تاثيرات  آمريکااصوال يکی ازدالئلی که جمھوری اسالمی راه تمکين نسبت به 
  .اقتصادی است

يم که مشکالت حاکم برمردم ازھرباب وموضوع مشکل امروز وديروز نيست که باکمی دقت قبول ميکن
گاھند واينکه اعليحضرت کوشش آسال است ادامه دارد وجھانيان ھم بخوبی  ٣۵الزم به افشا گری باشد 

  .<قصه شنيده بارشنيدن ندارد>از صفحه اول بخوانند   د درھرسخنرانی کتاب رانميفرماي
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استناد گزارش نماينده نھم به آ ياد تعداد اعدام وفشاربرمطيوعات واتحاديه ھادرمورد نقض حقوق بشروازد
   .زمان ملل بخش ديگری ازجامعيت فرمايشاتشان بودسا

تفاوتی بين داعش وجمھوری اسالمی نيست < کهبا اين نتيجه  اشاره کوچکی ھم به داعش داشتند 
  .>سرکوب کامل داعش را پيشنھاد داشتندو نھا با ارزشھای دموکراتيکی مبارزه ميکنندآھردوی 

. او ستآمريکاديد رياست جمھوری نگ وھمسان نظريه خانم کلينتون کاننظريه جديد اعليحضرت ھمر
طرح  <من در ماه دسامبر :گفت آمريکانوامبرسال جاری درجلسه انديشکده شورای روابط خارجی  ١٩در

 مانميتوانيم ايران وگروه دولت اسالمی. ه کردمجامعی رابرای مقابله بانفوذ ايران درسراسرمنطقه تھي
  .>رادرچالشھای جداگانه ای قراردھيم

تفاوت دونظرمزبور دراين است که خانم کلينتون نابودی جمھوری اسالمی وداعش را واعليحضرت فقط 
  .داعش را مشمول نابودی ميدانند

چگونه ميتوانيم اين مشکل را حل < ن بود کهآعبارت ومفھوم اين بر سنگينی بيانات اعليحضرت  
  .ساله دارد ٣٠ن يک سابقه الاقل آسوالی که سابقه طرح وجواب  >کنيم

. سالھاست که مدنظر ونقطه عطف بيانات نسخه وراه حل پيشنھادی ايشان ھيچ چيز تازه ای نبود ونيست
 داشته گسالمی ديالپوزيسيون دمکرات جمھوری اا با آمريکا<ن دريک جمله اين است که آايشان است و

البته اين خواست ويا نسخه ايشان درسالھای گذشته يکسان نبوده است گھگاھی مانند مصاحبه  >باشد
داشته باشد وايجاد روابط ھم بشود که  گديالدرفرانسه  اجازه داده اند که غرب  با جمھوری اسالمی 

  .بسود دمکراسی است

 نميداند که بکدام ساز آمريکاع ودرمجميانات سبب گرديده که ی وعدم صداقت در افکاروبدوگانگ بھرحال
وروابط برقراربکند يا نکند ويا اگرکرد واعلحيضرت فسخ تصميم  گبرقصد با جمھوری اسالمی ديال

  .بسرش بريزد چه خاکی آمريکافرمودند 

  موضوع عجيب 

 اچه رسد به کسانی کهموضوع بسيارعجيبی درفرمايشات اعليحضرت که بنده کنارگود راھم تکان داد ت

غرب هيچگاه نخواسته است با اپوزيسيون ميدان گود سياست ھستند اين است که ادعا فرموده اند < در
  >داشته باشد گجمهوري اسالمي ديال

قباحت اين درخواست زيرا اولين سوال کننده ازاعليحضرت پس از اين تحرير مستغنی است ازورود به 
را مطرح کرده است که درقسمت پايانی اين تحرير  آمريکادرخواست از اتمام سخنرانی ھمين قباحت در

  .پرداخته خواھد شد ن سوالآبه اھميت 
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    مقصود ازاپوزيسيون چيست

 ؟ اپوزيسيون درجمھوری اسالمی دربيانات اعليحضرت چيست دمکرات نميدانم مقصود ازاپوزيسيون
که درمجلس دراقليت اداره کشورميباشند ، مخالفين سياست کشورھائی که قانون اساسی ومجلس دارند

نھائی که بکل مخالف دولت وقانون اساسی ونظام آ دارند واپوزيسيون قانونی شناخته ميشوند و قرار
   .پوزيسيون غيرقانونی ناميده ميگردندحکومتی ھستند ا

جمھوری اسالمی اصالح طلبان ھستند واپوزيسون غيرقانونی ھم  یدرتطبيق مورد اپوزيسيون قانون
وفعاليت اعليحضرت درشورای تجزيه طلبان  نه منطبق با اپوزييسيون قانونی است  سلطنت طلبان ھستند

تخابات نا يعنی خواستار ،ونه اپوزيسيون غيرقانونی بلکه جزء مستھلک شده ازاپوزيسيون قانونی است
  .تندن ھسآ خواستار یه ای است که ھم جناح حکومتی کشوروھم اپوزيسيون قانونزاد ھستند واين خواستآ

زادی انتخابات آزاد باشد وضمن آنھم درحدی که انتخاباتش آتعامل با جمھوری اسالمی ھستند  خواستار
   .زاد تجانس داشته باشدآن انتخابات ابه جريان تجزيه کشورھم با نظرپيرو

    .مدهآروده چرکين جنبش سبز بوجود  پانديسی است که ازآناميد يک  اين  را نميتوان حقيقتا اپوزيسون

تصورنميکنم الزم باشد که اين تحرير وابستگی اصالح طلبان که با عالمت جنبش سبز معرفی شده اند به 
اعترافات خانم  ؛ن اشاره وارائه مستند کندآ وراھنمائی گمالی وحمايتی وديال ھایئيھا وکمکآمريکا

خی عبارت تاري ؛با سران جببش سبز آمريکاايت ازجنبش سبزوارتباط شورای دمکراسی کلينتون به حم
طه بازوجود را ؛واسرائيل که طرفداران جنبش سبزکه درخيابان ھا ھستند سربازان ما ھستند آمريکاسران 
حاميان  جنبش سبز) که اعليحضرت ھم يکی ازازاصالح طلبان ( آمريکاوکمک مالی وسياسی  گديال
   .ن جنبش بوده اند  دالئل کافی برنقيض بيانات اعليحضرت استآه بالقو

نوقت آ به حكومت رسيد اپوزيسيون اپوزيسيون دمكرات باحرف وادعا دمكرات شناخته نميشود وقتي
  .>که عطاربگويدآننست که خود ببويد نه آشک  ُ م  < ميتوان گفت دمكرات است ياخير

افقشان نه تنھا عالئمی ازدمکرات بودن تلويزيون  و سياسی اعليحضرت وشورای تجزيه طلبفعاليت 
  ١ .ندارد بلکه گواھی است که گرايش وبی ميلی تمام به اصول دمکراسی است

    فرض موهوم 

ان بازھم بياتانشوغرب با شخص ايشان است  آمريکا گاگرفرض کنيم که مراد ومقصود اعليحضرت ديال 
  .ازحيرت مقصود نميکاھد

                                                
مطابق نشانه ھای موجود در سايت تلويزيون افق آن تلويزيون تنھا رسانه مورد اعتماد ايشان است. رسانه ھا که رکن اساسی  - ١

ھمان آغاز مورد کم مھری و تبعيض درنظر اعليحضرت و دست اندرکاران شورای تجزيه طلبان قرار گرفته است.  دموکراسی است از
 ک-ح
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وده اند که درمذاکرات باشخصيت ھا ومسئولين کشورھا اعليحضرت بارھا وبارھا اعالم فرم 
 مشارکت داشته اند واساسا اين ھنروموقعيت خاص را امری ميدانند که درصالحيت ايشان قرار

  .با خارجيان است نه چيز ديگر گديال ،دارد  معنای اين اعالم
اشاراتی  سبزدرجريان دفاع ازجنبش  آمريکااعليحضرت درمقاله ای دريکی ازروزنامه ھای  

قصد راگ آمريکاداشته اند و اضافه فرموده اند که < آمريکاتن ازاعضای کنگره  ۴٠ازمذاکره با 
. حمايت ازجنبش سبز تعامل با ايران رادارد بھترين گزيده برای تعامل باايران جنبش سبز است

مھوری اسالمی ن مقاله سه راه کاربرای مقابله با جآ. اعليحضرت در>حمايت ازمردم ايران است
  :داده اند ارايه  آمريکابه نمايندگان 

   .شکارازجنبش سبزآحمايت  -اول  

   .اعمال تحريم ھای ھدفمند عليه قدرت رھبری وافراد تصميم گيرنده ايران –دوم 

   .تالش وتعھد جدی برای افزايش ارتباطات داخل وخارج ازايران –سوم 

برای نمايندگان پارلمان فرانسه وانگليس واروپا ھم  را من اين راه کارھادرھمان مقاله اشاره شده که <
  تشريح کرده ام>

  نتيجه اينكه 

) با اپوزيسون جمھوری اسالمی ديالگی آمريکابراينکه خارجيان ( رت  مبنی برخالف اظھارات اعليحض
يز) جنبش ساصالح طلبان = به حمايت مادی ومعنوی وفرماندھی اپوزيسيون ( ،گ، نه تنھا ديالنداشته اند
  .نسخه پيچی ھم کرده اند آمريکادرحمايت ازجنبش سبز وھدايت بلکه خودشان  ،تبديل شده

  بارزه ادعاي اعليحضرت

مالحظه کرديد که يکی ازفرازھای نسخه اعليحضرت درتعامل با جمھوری اسالمی (تعامل به معنای معامله 
اد خانم کلينتون ھم درانتق( بش سبزبوده استازجن آمريکا شکارآ) حمايت علنی ووسازش است نه براندازی

  .)ازاوباما ھمين پيشنھاد اعليحضرت را داشته است

 درخواست آمريکاافراد جنبش سبز چه درايران ويا خارج ازکشور از دراسناد سياسی منتشرشده 
 دنفرت مردم ازجنبش سبز خواھ عثجنبش سبزدرمسيری قرارنگيرد که باکرده بودند که حمايت از

شکاری حمايت بود آومايکل ليدن ھم گفت که مشکل بزرگ ما درحمايت ازجنبش سبزھمان  شد
   .سبزميشد شکه سبب انقراض وروی گردانی مردم ازجنب

ازما حمايت وکمک خواستند ولی اپوزيسون  خانم کلينتون ھم گفته است که مردم ليبی علنا 
   ٢ .رح نکردندشکارا اين درخواست را مطآ جمھوری اسالمی علنا و

                                                
 ک-خوب است که نکرده است وگرنه به روزگار ليبی و تجاوز آشکار آمريکا به سرحدات کشور می انجاميد. ح - ٢



 حقوقدان -اميرفيض -تفحص در سخنان اعليحضرت                                              ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١١/٢۶شيد (پنجشنبه) اورمزد 

  نكهآنتيجه 

برای شخص اعليحضرت وخدمه ايشان  آمريکانبض سياسی مردم ايران وجھان بويژه -اول  
سان غافلند که اتھام حمايت بيگانه ازمردم ومخالفان حکومت سبب آناشناخته است وازاين درک 

ورد وسی آبصورت ابزاروعمله سياست بيگانه در مي را نھاآ نھا ميشود وآبی اعتباری مخالفت 
ت ولی متاسفانه درپی گيری ن ازمالحظات عينی ايشان اسآ ثارآ سال است که اين معرکه شوم و

    .ن تزلزلی پديد نيامدهآ
وھمان است که اولين دانشجوی پرسش کننده درپايان  ،حقوقیوابط ، ضدوم که بسيارمھم است 

دولت قانونی است  درحاليکه جمھوری اسالمی يک< :گفت او ؛سخنان اعليضرت عنوان کرد
  >؟وروابط حمايتی وکمک مالی داشته باشد گن دولت ديالآچطور ميتواند با اپوزيسيون  آمريکا

برای کسی که خود تحصيل کرده حقوق سياسی است باز فرين براين دانشجو که درس حقوق سياسی را آ
   .گوکرده است

ارتباط  و گنند با اپوزيسيون دولتھا ديالدرخواست اعليحضرت فاقد مبانی قانونی است ودولتھا نميتوا ریآ
مت خد اين عمل برای کشورھا ممنوع است برای افراد اپوزيسون جاسوسی و ويا کمک داشته باشند واگر

   .به بيگانه وايجاد استعداد سياسی ونفوذی وجرم است

بب ون سبا ايرانيان واپوزيسي گموزش ميدھند که تماس وديالآاعليحضرت درھمين سخنرانی به خارجيان 
نھا با ھزينه کمتری بتوانند آقرارگيرد و  آمريکادراختيارخارجيان = ميشود که خبرھای درست 

   .تصميماتشان را اجرا کنند

 شکارآن برای ھيچکس نيست که آاين ساده ترين نوع ترغيب مردم به جاسوسی برای بيگانگان است قبح 
ی به پنھان ن غافل نيستند ودرنھان وآزھم ازقبح با ؛نھائی که ازاين طريق امرارمعاش ميکنندآنباشد حتی 

    .اين رذالت تن ميدھند

وامثال  ، اتحاديه دموکراسی؛ شورا ھااين است که کشورھا با ايجاد واسطه ھائی مانند بنياد دمکراسی
ن کشورھا براپوزيسون ھا مخفی آمريت آ ورند که خط کمک وحمايت وآنھا يک فيلترھائی بوجود ميآ

  .ن ازتعرض وبد نامی بمانندو عاملين ونوکرانشان ھم تاحدودی مصوبماند 

ن پرسش کننده پاسخی نفرمودند وطبق رويه ايکه دارند حاشيه مسلط برمتن آاعليحضرت به سوال 
 ای طرح سواالت تشکيل شده بود نوبت طويلی که بر  خط ن دامنه دادند تا ازآبه  نقدرآمد وآبنمايش در
     .نرسيد بيشتر به يکنفر

 


