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  تازه ها درمصاحبه اعليحضرت باراديوصداي ايران

  حقوقدان - اميرفيض

اين  ،قايان حسين مھری وحشمت رئيسی استآتازه ترين مصاحبه اعليحضرت باراديو صدای ايران به کارگردانی 
 راديو صدای ايران بامانند بيشترمصاحبه ھای  ،مصاحبه که بوسيله تلفن بامحل اقامت اعليحضرت دراروپا انجام شد

  .اعليحضرت بسيارمفصل است سواالت کامال تکراری وجواب ھا ھم تکراری ولی باتوضيح بيشتر

   .، اين تحريرفقط بمطالبی که دربيانات اعليحضرت تازگی دارد تخصيص خواھد يافتبدليل تکراری بودن موضوعات

  جريان سوريه وشكايت عليه خامنه اي  -١

درباره شکايت عليه علی خامنه ای وعلت توسل به شورای امنيت اظھاررضايت فرمودند اعليحضرت ضن توضيح مکرر 
   .که وقايع سوريه کمکی است به پيشرفت شکايت عليه خامنه ای

 کشتار نجا که جمھوری اسالمی به حکومت بشاراسد کمک ميکند وبشاراسد ملت خودش راآاز دراين باره عقيده داشتند
ن جنايات آخامنه ای ھم شريک ابمناسبت وقايع کشورش جنايتکارجنگی ميشناسند لذا مينمايد وجھانيان بشاراسد ر

ميشود واين موضوع سبب ميگردد که اوال جامعه جھانی به شکايت عليه خامنه ای توجه بيشترپيداکند وثانيا محسوب 
  .دودست دادگاه کيفری الھه رابرای تعقيب باز سازمردم سوريه نيزپشتيبان طرح مزبورگردند

رزوی موفقيت اعليحضرت باستحضار ميرساند  که دلمشغولی اعليحضرت دراستفاده ازجريان سوريه باتعجيل وبی آ با
   :دقتی ھمراه است  ومصداق اين بيت مولوی است که گفته است

  دست رادرهرگياهي ميزند      مرد غرقه گشته جاني ميكند

ھمان سياق بين  ،مللی است که دولتھا به دولتھای دوست کمک ميکنندروابط بين کشورھا ودولتھا براين سياق بين ال
کمک جمھوری اسالمی به دولت   ،مداخله درامورکشورھا ميشناسد نراآالمللی کمک دولتھا رابه مخالفين دولت محکوم و

ت مريکا واسرائيل به مخالفين دولت سوريه که تحآسوريه يک کمک وحمايت قانونی است وکمک وحمايت دوستان 
   .عنوان بی محتوای دوستان سوريه جريان دارد يک عمل خالف حقوق بين الملل وعھدنامه ھای بين المللی است

، استناد به اعمال خالف قانونن جھت مصداق بيت مولوی است که <آاستناد ودلمشغولی اعليحضرت به مسئله سوريه از
وھمان است که ضرب المثل معمول ميگويد  شده  ن متشبثآست که مدعی به > تشبث ااسباب اثبات دعوا نيست از
  )الغريق ويتشبث بکل حشيس(

ھرگونه راه حل سياسی سوريه بايد توام باسرنگونی حکومت بشاراسد درھمين روزھا خانم کلينتون درسوئد گفتند  که <
   >باشد

****  

   :گفت ٢٠١٢مارس  ٢٠سی درخبرجمعه  –بی  –بی 

او ھمان  ،>ھزارپوند افزايش ميدھد ۵٠٠قای ويليام ھيگ گفت که کشورش کمکھايش رابه مخالفان بشاراسد ازمبلغ آ<
  >برای ماندن بشاراسد راه ديپلماسی وجود نداردسخن خانم کلينتون راتکرارکرد وگفت  <

****  
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ان کنفرانس استانبول که بامشارکت کشورھای سعودی وقطر وترکيه ومخالفين مسلح حکومت سوريه تشکيل شده درپاي
شورای مقاومت ملی سوريه اعالم کرد که شورا به افرادی که باحکومت سوريه  ،)وريلآبتاريخ يکشنبه اول بود (

  .شوند حقوق ميپردازدارتش سوريه جداز وھمچنين به سربازانی که ا ميجنگند حقوق خواھد داد

اينھا ودالئل بسياری نشانگر مداخله کشورھا درامورسوريه وتوجه مسئوليت کشتارھا وجنايات به کشورھای مداخله 
   .کننده ا ست  واستناد به اين جريان نه تنھا موثرنيست که شکايت عليه خامنه ای راھم تضعيف ميکند

 امور ين مفھوم ھم ھست که اعليحضرت برای دخالت کشورھا دراستناد به جريان سوريه ازجنانب اعليحضرت واجد ا
سوريه ومسلح ساختن مخالفين دولت قائل به مشروعيت ھستند واين مفھوم بابرخی از فرمايشات سالھای قبل ايشان که 

نکه مخالفتھا باحکومت آکمک خارجيان رابه مخالفان جمھوری اسالمی محکوم کرده بودند ھمخوانی ندارد وخاصه 
   .اعليحضرت مخالفت خودرادرگذشته بارھا تکرارفرموده انديه درراستای کشتاروجنگ وخشونت است که سور

   ستبه جنبش سبز خیانت شده ا -٢

اعليحضرت دربين بياناتشان بدون اينکه وابستگی  ،دومين تازگی درمصاحبه اعليحضرت اعالم خيانت به جنبش سبزاست
اين خيانت چگونه وازناحيه چه  ولی نفرمودند که ؛به جنبش سبز خيانت شده استالزمی مشھود باشد اعالم فرمودند که 

  >اتھام بی متھم اتھام نيست<کسی بوده است 

اعليحضرت که درحمايت ازجنبش سبز سنگ تمام گذاشتند وعالوه برنمايش بندھای سبزاعالم کردند که (ھرکس بخواھد 
مانع انجام خيانت نشدند مگرقرارنبود مخالفين جنبش سبز برای  ازجنبش سبزرد شود بايد ازروی من رد شود) چطور

  ؟خيانت وياشکست جنبش ازاعليحضرت عبورکنند

 ن جنبش دست گذاشتند وآکه بر ،مريکا واسرائيل خيانت کردندآ ؛ايران مردم  به جنبش ،برای استحضار اعليحضرت
   .ندنھا ميجنگآجنبشيان راسربازان خودشان دانستند که برای منافع 

   .مريکا درامورکشورمارا داشتند وحاليه ھم دارندآايرانيانی کردند که مدام التماس به مداخله  خيانت را

  حق عوض کردن نظر -٣

   .اعليحضرت اشاره ای داشتند به اينکه مردم حق تغيير نظرخودرادارند

 ست که تغييرات نظرات اعليحضرت مسئله ای انتقادی وانگيزه ومناسبت طرح چنين مسئله ای ازسوی اعليحضرت اين ا
   .ور ازسوی سلطنت طلبان استآپرسش 

درحاليکه جايگاه  ؛سابقه اعليحضرت نشان ميدھد که ايشان جايگاه عقيده ونظرراتاحدودی يکی ميگرفته اند فرمايشات
 ابراز وياشنيده است که سبب رسوبی ميگردد که بصورت نظرنمايان ويا هند  نظر، ناشی ازديدن دو بکلی متفاوت اآ

ن آست که جريانی است مدام وباسابقه وباھيبت خاص که افراد درمسيرميشود  ولی عقيده ناشی ازنص وقانون وسنت ا
  .ودربرخی موارد قابل سرزنش ويامجازات استن بسياردشوارآقرارميگيرند وجداشدن از

پرکاھی ميدانند که بانظرديگرازجاکنده وبی اعتبارميگردد  نراآفارغ ازنص اعتباری قائل نيستند و                 ِ نکه حکما برای نظر  آ با
اه کسی که خودراصاحب ھرگ ،يحضرت اشاره فرموده اند نيستعلن راحتی وسھولت که اآتغيير نظرھم به  ؛ولی

 نظر مسئول خساراتی است که از ،بدھد نظرديگری ،د صاحب نظرن نظررابکارگيرد وبعآنظری بدھد وثالثی  ،نظرميداند
   .اول او متوجه ثالث شده است

 زد وبعد ھم مدعی شد که انسان حق دارد نظرش را نميشود سی سال مبارزه رابه دوراليتناھی نظرونظرات بی پايه گره
اعتقاد است که گفته اند  ظر نيست، امری که منصوص ازنص وقانون است نتغيير بدھد  امری که باسوگند پشتيبانی شد

 > انسان بی اعتقاد انسان نيست<


