
  تجزیه تحلیل مصاحبه رادیو صدای ایران
  ۲۰۱۰جوالی  -۲۱با اعلیحضرت  

  
  اميرفيض حقوقدان 

  ٢٥٤٩آمرداد  ١٢) بهرامشيد(سه شنبه 
  ٢٠١٠سوم آگوست 

  
آقای ميبدی شعار زير را دورا با احساس . مصاحبه با کارگردانی آقايان مهری و ميبدی با سرود ای ايران آغاز می شود

  : تمام می خواند
  

ت« یا ما ار سا آ ن خا  ت ا ان خا ما ون ا ب  و   »... و 
  
قبل از اينکه با اتفاق جستجويی در مطالب داشته باشيم اجازه فرماييد سئوالی در رابطه با شعار آقای ميبدی مطرح  

  . شود
  

هويتش چيست؟ يعنی  اين خانه شش هزار ساله که نامش ايران وخانه همه ماست و بموجب قانون مال ماست: سئوال
نگاه کنيم به اين سند . شاهنشاهی داشته يا اصال هويت نداشته ويا جمهوری بوده است درآن دوران ششهزار سال هويت

  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
  .نا پذيری که اين هويت ملی را بوجود آورده است  رتغي

XXXX 
  

ا ايرانيان باستان هرگز برای خود دعا نمی کردند و از اهورامزدا برای شخص خود سعادت نمی خواستند، بلکه سعادت ر
برای شاه و وطن و همنوعان خود می خواستند ايرانيان معتقد بودند اگر پادشاه جاويد وسالمت نباشد اهريمن به 

  ... کشورآنان چيره خواهد شد و بنای عدالت از هم گسيخته شودو ديوان با خشم فرمانروای وطن گردند
XXXX 

  
  . ست بزنندد ماهورامزدا شاهان را برگزيده تا به خدمات بزرگ برای آسايش مرد

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 اعالم کرده است سرآغاز پيدايش 

ی. ايران بوده است ز  ه آن  ت ھ ی  ا ت و ا ده ا ان را   ی ا عا ت و  ت   ی  . ا ه آن پدیده  ھ

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

ت ه ا ھان سا مدن  ، . ما  و، با و ت یان را را ت  ا ی ا ز  ه آن  واز و ھ ھمان  ور وبا ادب و جاع و  رت، و با 

ده  ن  مادی  ون  ور مارا   ی و آب و خاک  دت م ت  و ی ا ز  ه آن  ت، ھ ه ا ت سا ن رپ ت،  دو شا

ت   . ا
  

از نجات  امروز اگر صحبت. ايران بدون اين موهبت ها، يک واحد جغرافيايی مشتمل بر کوه و دشت و بيابان است و بس
وطن می شود مقصود نجات هويت ايران است که مورد تجاوز واسارت چنگيزی قشری و عمامه ای قرار گرفته که با 

است که  هويت ايرانی شاهنشاهی ايران ردر صد. فلسفه ای مخالف هويت ايرانی، ايران وهويتش را به بند گرفته است
ِ           اختاپوس جمهوری که مخالف با ســــر  هويت ايرا   . نی 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 

من سلطنت «                              ِ                                                                توانید مالک ایران باشید ولی سر   هویت ایران را که شاهنشاهی است را قبول نداشته باشید و بفرمایید 
  ۱  » ستمطلب نی

  
اين زبان فارسی که امروز از ارکان هويت ملی . سرمايه و اعتبار حضرتعالی گويش های شما به زبان فارسی است

. ماست باروی کار آمدن هخامنشيان افتخار اين را پيدا کرد که اوال زبان شاهنشاهی ايران شد و تانيا دارای خط گرديد
  ) تاريخ تمدن(
  

ظ وپاسداری از هويت ايرانی متعهد هستيد، به اعتبار موقعيتی که داريد وسوابقی که در رژيم ز همه ما به حفشمابيش ا
  . شاهنشاهی داشته ايد

  
  با احترام امير فيض

     
  

                                                 
، ولی هرکس از هويت ايران سخن می راند، هرکس به تاريخ ايران اهميت آقای ميبدی نام برده شده است از در اين نوشتار ١

و به افتخارات آن از جمله به منشور حقوق بشر کوروش اشاره دارد، از جمله به کشورداری داريوش و خشيارشاه  می دهد
 پرسش که رو به همه اين نگارش شيوا و اين ،بنابراين .همه آن پديده های ايرانی را در يک قالب پذيرا است اذعان دارد

  ک-ح. آقای ميبدی شده است را بايستی اجبارا پاسخ بدهد


