تجزیه تحلیل مصاحبه رادیو صدای ایران
با اعلیحضرت  -۲۱جوالی ۲۰۱۰
اﻣﻴﺮﻓﻴﺾ ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ )ﺑﻬﺮاﻣﺸﻴﺪ(  ١٢ﺁﻣﺮداد ٢٥٤٩
ﺳﻮم ﺁﮔﻮﺳﺖ ٢٠١٠
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮﯼ و ﻣﻴﺒﺪﯼ ﺑﺎ ﺳﺮود اﯼ اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻴﺒﺪﯼ ﺷﻌﺎر زﻳﺮ را دورا ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ:

»ا ان ﺧﺎ ﻣﺎ ﺖ ا ﻦ ﺧﺎ

ار ﺳﺎ آ ﯿﺎ ﻣﺎ ﺖ و ﻮ ﺐ ﻮن« ...

ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﯽ در ﻣﻄﺎﻟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﺟﺎزﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻴﺒﺪﯼ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد.
سئوال :اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺶ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﻳﺮان وﺧﺎﻧﻪ هﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ هﻮﻳﺘﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﻌﻨﯽ
درﺁن دوران ﺷﺸﻬﺰار ﺳﺎل هﻮﻳﺖ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ اﺻﻼ هﻮﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ؛
»ﻧﻈﺎم ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ از ارزش هﺎﯼ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻠﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و هﻮﻳﺖ
ﻣﻠﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردﻩ اﺳﺘﻤﺮار و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺁن از ﺷﮕﻔﺘﯽ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ.
XXXX
در ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﯽ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ هﻮﻳﺖ ﺧﺎص ﻣﻠﯽ و هﻤﻪ ﺁن ارزش هﺎﯼ
ﺗﻐﻴﺮ ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮﯼ ﮐﻪ اﻳﻦ هﻮﻳﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ .
XXXX
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن هﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از اهﻮراﻣﺰدا ﺑﺮاﯼ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﺎدت را
ﺑﺮاﯼ ﺷﺎﻩ و وﻃﻦ و هﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﺎوﻳﺪ وﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اهﺮﻳﻤﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﺁﻧﺎن ﭼﻴﺮﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﯼ ﻋﺪاﻟﺖ از هﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮدو دﻳﻮان ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯼ وﻃﻦ ﮔﺮدﻧﺪ...
XXXX
اهﻮراﻣﺰدا ﺷﺎهﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯼ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
XXXX
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻮﮐﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ اﺳﺖ«.
»ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ«

اﻳﻦ ﺷﻬﻮد ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺣﻀﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺟﺎزﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج از ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻮﻳﺖ اﻳﺮان ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ اﻳﻦ هﻮﻳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻴﺒﺪﯼ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺳﺮﺁﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ
اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻮ

ﻮ

ا ا ﯽ ﺖ ھ ﻪ آن ﺰ ﯽ ا ﺖ

ا ان را ا ا ﯽ ﮫﺪ آزادی ورﻋﺎ

ﺖ و ﻌﺎ ﯽ ا ان را

ﺪه ا ﺖ .ھ ﻪ آن ﭘﺪﯾﺪه ﯽ

ﻮق ا ﺴﺎن و ادﯾﺎن آ ﮫﺎ ﺳﺎ ﻪ ا ﺖ .ھ ﻪ آن ﺰ ﯽ ا ﺖ ﺮز ﻦ ا ان را

ﻣﺎ ﻤﺪن ﮫﺎن ﺳﺎ ﻪ ا ﺖ .ھ ﻪ آن ﺰ ﯽ ا ﺖ ا ﯿﺎن را را ﺘ ﻮ ،ﺑﺎ و  ،ﺑﺎ ﺮت ،و ﺠﺎع و ﻮر وﺑﺎ ادب و ﮫﻤﺎن ﻮاز و
ﺷﺎ ﺪو ﺖ ،ﻦ ﺮﭘ ﺖ ﺳﺎ ﻪ ا ﺖ ،ھ ﻪ آن ﺰ ﯽ ا ﺖ و ﺪت ﻣ ﯽ و آب و ﺧﺎک ﻮر ﻣﺎرا

ون ﻤﺎدی ﻦ ده

ا ﺖ.
اﻳﺮان ﺑﺪون اﻳﻦ ﻣﻮهﺒﺖ هﺎ ،ﻳﮏ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﻮﻩ و دﺷﺖ و ﺑﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ .اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺠﺎت
وﻃﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺠﺎت هﻮﻳﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز واﺳﺎرت ﭼﻨﮕﻴﺰﯼ ﻗﺸﺮﯼ و ﻋﻤﺎﻣﻪ اﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ،اﻳﺮان وهﻮﻳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﺪر هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳــــﺮِ هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
آقای میبدی شما که خودتان را مالک ایران ششهزار ساله می دانید ،شریک مهم هویت ایران نیز هستید یعنی نمی
توانید مالک ایران باشید ولی سرِ هویت ایران را که شاهنشاهی است را قبول نداشته باشید و بفرمایید »من سلطنت
طلب نیستم«

۱

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻮﻳﺶ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ارﮐﺎن هﻮﻳﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎروﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن اﻓﺘﺨﺎر اﻳﻦ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻻ زﺑﺎن ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ اﻳﺮان ﺷﺪ و ﺗﺎﻧﻴﺎ داراﯼ ﺧﻂ ﮔﺮدﻳﺪ.
)ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن(
ﺷﻤﺎﺑﻴﺶ از هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﭘﺎﺳﺪارﯼ از هﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ هﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ دارﻳﺪ وﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ در رژﻳﻢ
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام اﻣﻴﺮ ﻓﻴﺾ

١در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻴﺒﺪﯼ ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،وﻟﯽ هﺮﮐﺲ از هﻮﻳﺖ اﻳﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ،هﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺕﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اهﻤﻴﺖ
ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮروش اﺷﺎرﻩ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮردارﯼ دارﻳﻮش و ﺥﺸﻴﺎرﺷﺎﻩ
اذﻋﺎن دارد هﻤﻪ ﺁن ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎﯼ اﻳﺮاﻧﯽ را در ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺬﻳﺮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،هﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎرش ﺷﻴﻮا و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ رو ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻴﺒﺪﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ را ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اﺟﺒﺎرا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﺪ .ح-ﮎ

