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  حقوقدان -اميرفيض

سوشيتدپرس ازکم وکيف آدوتحرير وابسته به موضوع واکنش نسبت به بيانات اعليحضرت درمصاحبه  در
  .واکنش شورای تجزيه طلبان ومجاھدين خلق گفتگو شد

   وري همراه باتاسفآياد 

 وری بجاست که نقد بيانيه منتسب به اعليحضرت که متضمن مراتب واکنش به بيانات درآنخست اين ياد 
تحريرات قرارگيرد زيرا متاسفانه بصورت  ،بطورکامل نتوانست مورد استفاده ؛سوشيتدپرس استآمصاحبه 

ل درشنيدن کام ،ی فاقد قدرتھائ تبسترس قرارنداشت وازطرفی بمناسد در ،بود يا اگرھم  متن نبود و
   .ن برنامه ھستمآودقيق 

روز اين ويرانی شديد ودگرگونی  ۴قدری به قدرتی که توانسته است ظرف کمتراز لذا فکرکردم بجاست که
حقيقت با توضحيانی قدرت اجرائی  در ورد انديشيده شود وآعظيم فلسفی را دربيانات اعليحضرت بوجود 

  .يدآح ھنری پرشت بنمايش دررط

  قدرت صاعقه

زادی اراده وتسلط برموضوعات که ازعالئم قصد درتکوين وتخصيص عبارات آت درکمال اعليحضر **
حالت غيرعادی درپاسخگوئی وجود داشت محال  اگر و ،است به پرسش ھای مصاحبه کننده پاسخ داده اند

  .نگيرد است که مورد توجه مصاحبه کننده که بصيرت کامل درمواجه با شخصيت ھای سياسی دارد قرار

 سوشيتدپرس برمبنای فرھنگ وتاريخ وسنت ايرانی استوارآشی از بيانات اعليحضرت درمصاحبه بخ **
بنوعی  که اين خود ،شکوھمند نجا که سلطنت را ميراثی ميدانندآامر نظری باشد ازجمله نميتوانست  بود و

  .داردممنوعيت  ن حساسيتآميتواند غلطيدن درجھتی باشد که طرح ھنری پرشت روی 
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ات بيانيه درمورد استراتژی اعتصابات عمومی وتغيير اساسی واينکه جمھوری اسالمی ذاتا بيان **
شت به گغيرقابل اصالح است ازگرايشھائی صحبت ميکند که توجه عامه را به رھبری اعليحضرت وباز

   .دوران ميراثھای شکوھمند تداعی کند

 درحد افرادی نيست نقدرآقرارميگيرد، ما ات که با رمل واصطرالب ويا خوش بينی درمقابل اين مالحظ **
 تابه اعليحضرت بقبوالنند  وبنويسند  ن سرعت بيانيه ای راآکه به  ،اعليحضرت قراردارند کنار در که

نھا عمله وابزارھای جنايت ھستند عامل آ .کس ديگری است سايه انداز ؛نھا سايه اندآ .قرائت بفرمايند
   .مريکاستآسياست وزارت خارجه 

 ايشان درايستادگی دربيانات و اصرار ،روحيه واخالق اعليحضرت برای ھمه ما ناشناخته نيست **
موردی دردست است که ايشان درموردی  کمتر ؛قانع کنيد نکه فرموده اند مراآبا  عقايدشان نمونه است و

 ن وجود داشتهآائت درجريان بيانيه وقر ای بنابراين بايد مطمئن بود که قدرت فوق العاده ؛قانع شده باشند
     .ايستادگی اعليحضرت را به زيرکشيده استو  که به اين سرعت وارد عمل شده

رزاده ويا وردست او کوچکترند که به اين سرعت بيانيه ای به کالم اعليحضرت برسانند که يپرضا   **
    .قلع وقمع مصاحبه را متضمن باشد

روز قبل چه  ۴ازدرک اين واضح محروم نيست که ھرکس ھرقدرکه کم توجه وحتی سربه ھوا باشد  **
ممکن است يک  .بروئی را تحمل کندآحاضرنيست که اين بی  و ؛او چه ميخواھند که بگويد از گفته واکنون

 ۴نھم نه ظرف آوقت فاصله زمانی امکان تحوالت سياسی را موجب تغيير کالم ويا ناسخ ومنسوخ بسازد 
   .روز

باشد  ايشان ھم عاجزاست غيرممکن است که قادر رسمی روز کردن سايت هب دفتراعليحضرت که از  **
صاعقه ای  فشار زادی عمل اقدام کند. يک قدرت مافوق وآروز به چنين واکنشی درشرائط  ۴ظرف کمتراز

   . تازه اگر آن ويدئو ساختگی نبوده باشد.سبب اين بيانيه شده است

اراتی استفاده شده که نشان ميدھد تاکنون ھيچگونه ليحضرت دريکجا درکالمشان ازعبدربيانيه اع **
بامردم بھترين راه را جمعی  خرد و گروش ويا تصميمی برای نجات ايران نداشته وندارند وبايد با ديال

يا دشواراست که اين اعتراف را درقالب آ ...نو بازی از ؛نو از سر سال ھيچ و ۴٠يعنی  ؛انتخاب کنند
   ؟درک کرد سيتی که نسبت به لحظات مبارزه وجود داردوليت وحساکارسياسی وبا توجه به مسئ

  درکدام گوشه وکنارمبارزه ميتوانيم  پيدا کنيم؟وقتی قطب اميد، بما اين چنين ميگويد، اميد را  **

يعنی ھمين  >فعاليت ھای سياسی وليعھد را تحمل نخواھد کرد<که  مبنی براينکه طرح ھنری پرشت **
  .سال را اعالم ميدارد ٣٨تداوم ھمان  ،سال تحمل نکرده اکنون ھم اين بيانيه ٣٨ھمانطور که  ،که
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وحفظ اعتقاد واميد دارد وھمه اينھا اتصال  مبارزه سياسی نيازبه رويش مدام دارد، رويش نيازبه نيرو **
ی موقعيت وقتی رھبرسنتی وقانونی درمقام و ،ماھوی ومعنوی با باورھای فرھنگی وسنتی به رھبری دارد

) نه تنھا رويش مبارزه متوقف ميشود طرح ھنری پرشتشده است ( محدوده ای حساب در است که اسير
> ھمه ازمبارزه کنارکشيده اند< :نجا که اعليحضرت ميفرمايندآ. کم ميخشکد که خشکيده است، که کم

  .تشريح ھمين وضع است

 ٣٨ ،نی وتبعيت ازطرحدااين سرگرکه  مکن است بظاھر بيانيه تحميلی چيز جديدی تلقی نشود چرام **

سوشيتدپرس نشان داد که يک تحول فکری ويک حرکت ملموسی آمصاحبه  ،ولی خير .سال است دوام دارد
طرح ھنری پرشت برای اعليحضرت ايجاد شده است که از برنامه ريزی بی سابقه برای  برای عبور از

نرا سوزاند آبرق  وبيانيه مثل رعد و ته انداعتصابات عمومی وتغيير اساسی جمھوری اسالمی بيانات داش
  ١  .متوقف کرد و

 تاساخته  اميدوار شنود وجرياناتی باشد که اعليحضرت را خ زمريکا ممکن است يکی اآتغيير دولت  **
بيان  سوشيتدپرس وآخودشان را خارج  کنند که به انجام مصاحبه  ،حريم تحميل تحريمات سياسی از دنبتوان

   .که متاسفانه با واکنش بيانيه مواجه شدندمند شده اند ن مراتب عالقآ

غه پادشاهي ندارم دسوشيتدپرس فرموده اند كه من دغآدرست است كه اعليحضرت درمصاحبه با  **
   .ولي معلوم است كه سرمايه وتربتت ايشان وخواست ملت تداوم سلطنت است

نالين با آاند ازجمله مصاحبه با فوکوس نبايد فراموش شود که ھروقت اعليحضرت نامی ازسلطنت برده 
سوشيتدپرس بدون اينکه مصاحبه  آتندی روبرو شده اند. جالب اينجاست که درمصاحبه با  واکنش بسيار

مفھوم اين  ؛اعليحضرت، پيشاپيش سلطنت را دغدغه خود ندانسته اند ؛ينده ايران بشودآوارد مسئله رژيم 
   .مرز احتياط را رعايت کرده اندپيش تازی اين است که اعليحضرت کامال 

ديگرھم اين  يکبار ؛غه پادشاھی ندارند بی سابقه نيستد= بيان اعليحضرت به اينکه ايشان دغحاشيه
دغدغه  ،ن گفته شدهآ در مده وآت عبارت مورد استفاده ايشان قرارگرفته است که مشروحا بنقد تحريرا

   .ن ميرسد يا خيرآمتوجه موردی است که کسی نگران امری باشد که به 

نرا حق اعليحضرت ميداند واعليحضرت ھم با آسلطنت برای اعليحضرت دغدغه نيست زيرا قانون اساسی 
<سلطنت دغدغه من نيست> مفھوم بيانشان  :نجا که ميفرمايندآ و نرا متصدی شده اند آبان آسوگند نھم 

  (پايان حاشيه)        .ھمين حفظ تداوم سلطنت است

                                               
ھر  و ،تدارک شده با بررسی ھايی که شده است بی رويه آغاز شده است ٢٠١٧تظاھراتی که برای ھفتم ماه می  -١

در جھت خالف روند گفته ھای آشکار گفتگوی  و ھرکدام به تنھايیبرگزار کننده ای راھی جدا از ديگری ميرود 
تکيه کند در » طرح ھنری پرشت«اعليحضرت با آسوشيتد پرس است. اگر آن تظاھرات تنھا به مسئله رفع اثر 

جھت خواسته ھای اعليحضرت و تداوم سلطنت و قانون اساسی خواھد بود وگرنه شکافی بين شکاف ھای ديگر 
 ک-حافتاده است. 
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ت کامال شطرح ھنری پر جمله مامورين حمايت از اھل فن از ؛ش تازی واحتياط اعليحضرتپي باھمه **
 و اجرا سال است که بر ٣٨ ،ھنری پرشت چيزی است که طرح فرار متوجه ھستند که اين اشارات مقدمه

فورا جلوی اين گرايش قلبی وتاريخی  نھا کامال مسلط اند به موضوع که اگرآ .دارد ن اصرارآفظ ح
   .ن قابل کنترل نخواھد بودآيحضرت را سد نکنند، پيامد  ھای اعل

  ورد Ĥدست

نچه سبب صدور بيانيه منتسب به اعليحضرت شده است قدرت آراھنماست که  ،ورد اين تحقيقآدست -١
، اعليحضرت النه کرده اند دفتر ن طرح که درآطرح ھنری پرشت است نه عملجات  صاعقه مانندِ 

ديده ميشوند ولی نگھبانان واقعی مزرعه  چه ای سرچوب ھستند کهھای پارنھا مانند عروسک آ
  .ديده نميشوند

مردم  پيوند روحي با باورها وفرهنگ دم ايران وشناي مرآايرانيان بجز زيرچترسلطنت كه  -٢
اين يک حقيقت تاريخی است که مستشرقين  ،دارد موفق به نجات حقيقي كشورشان نخواهند شد

ن مھرتائيد زده اند  واين ھمان چيزی است که دربيانات سال ھای اتيان آ ايرانی ھم بر اروپائی و
   .سوگند سلطنت ھم بکرات به بيانات اعليحضرت وجاھت ھای ملی داده است

تنھا تحريم ھای سياسی تحميلی به اعليحضرت  طبيعی تنھا و مانع به جريان افتادن اين مسيرتعارف ندارد که 
  .است

مبارزاتی و احساسات الزم برای تجسم ھدف مبارزه مانند نطور که بايد تحرک آزاعليحضرت اينکه ا -٣
بت جريان ھمين محروميت وتحريم سياسی است که نس ،سالھای نخست مبارزه ديده نميشود علت

امتياز  سال انسان برخالف حق و ٣٨ .ميشود يد ازبابت روحيه خاکستربه ھرکس جريان ميافت ويا آ
تحريم سياسی  بند  در، برخالف سوگندی که ياد کرده ساسی کشورش به او دادهموقعيتی که قانون ا و

 ،زاده قابل تحمل باشدآخارجی باشد چيزی نيست که برای يک انسان  ک کشوري وزارت خارجه
   .ب ميکندآانسان را 

 ميکنند، رانسبت به مبارزه ووظائف قانونی ايشان بھانهاعليحضرت  ه ايراد کم کاری ويا کم عالقگینھا کآ
نھا گوشزد شود که آمنصفانه فکر کنند اگرفقط يکبار ازجانب دستگاه اطالعات کشور محل اقامتشان به 

؟ بی عالقه به مبارزه نخواھند شد و نھا کم کارآ ؛عليه سياست کشور محل اقامتشان فعاليت سياسی نکنند
خروج به  ورود و جواز به خاطرکسانی ھستند  مبارزه ر اھم خط ميکشند. حتی دور ...حتما خواھند شد

ھمين  ،طرح ھنری پرشت .ندبن ھست غايآ مبارزه ويا اثری از جا ايران ويا دريافت حقوق بازنشستگی ھر
   .نيست نھم با ضمانت اجرا که شوخی بردارآ ؛وليعھد وقت است همريکا بآاخطار وزارت خارجه 

او انتظارراه رفتن تا چه رسد به  يا ميتوان ازآاگرکسی سی وچند سال حق راه رفتن ودويدن نداشته باشد  
 سرعت داشت؟ برای يک شخصيت سياسی ميھن پرست وقرارگرفته درمقابل قانون وانتظارات مردم دو 

ن زندانی دست آ دارد که بر را ان اثرھمين تحميل تحريم فعاليت سياسی به اعليحضرت ھموياد کرده سوگند
  .زنجير را دارد پا در و
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به تحريم فعاليت ھای سياسی  طرح ھنری پرشت مربوط(يد که آن پيش ين گفتممکن است ا -۴
زادی آبينيم که ايشان درراه ی وم؛ زادی ايرانآاعليحضرت درشاھراه تداوم سلطنت است نه درراه 

  )ايران ھم کاری نميکنند

 داوم سلطنتدرمسير تساخت وتبلور يافته  ،نت وساختارفکری وتربيت سياسی ايشاپاسخ اين است که ظرفي
ن است که کسی بخواھد با يک تراکتور آھمانند بردی ندارند  است ودرجھات ديگر ھيچ کار قانون اساسی  و

   .درمسابقه اتومبيل رانی شرکت کند

  انداختند ن کاررا دردلشآری ساختند      ميل ھرکسی را بھرکا

   .بيان کننده ھمين موقعيت اعليحضرت است

  

فعاليت سياسی اعليحضرت نکرده ايم  ھمه رسانه ھا مديران  رفع حصر ما ايرانيان ھيچ کمکی به -۵
 ولی ديديد و جرايد ازماجرای طرح وتحريم تحميلی به اعليحضرت اگاھند ولی صدايشان درنميايد 

 ديديم که مجاھدين خلق برای زدودن اتھام تروريستی به سازمان خودشان چه فعاليتی کردند وبه
قواعد حقوق  تی ھم ازحاليکه محکوم کردن فعاليت ھای تروريس در .دنتيجه ھم خيلی زود رسيدن

يا تحريم آمريکا اين محروميت را نسبت به ھمه تروريستھا اعمال ميکند. آوھم  بين الملل جواز دارد
 مريکا به وليعھد ايران ھم منطبق با کنوانسيون ھای حقوق بين الملل است؟؟آتحميلی وزارت خارجه 

  .ويا وشديدا خالف اعالميه جھانی حقوق بشر وعھدنامه استکھلم استق و ،ابدا ،ابدا

امکان وزمينه ای فراھم شده که موضوع با شخصيت ويارسانه ای مطرح شود خيلی به سادگی  اگر -۶
گاه طرف چنان واھمه دارد از شنيدن موضوع که گوئی پرونده جنايت خود  و ،شده ن عبورآ از

شخصيتی که درباب طرح ھنری پرشت صحبت کردم  با م وبنده شاھد . خودشنونده مطرح است
  .<ول کن حوصله داری> :نشده بود گفت مھنوز صحبت تما

يک شخصيت سياسی مورد  ،تاريخ سياست بيغيرتی وبی حالی ما دراين است که درھيچ عصری از -٧
نشده  حتی قليلی ازافراد ملت ازفعاليت سياسی بوسيله وزارت خارجه کشور ديگری محروم احترامِ 

      .مده استآمريکا عليه وليعھد ايران به اجرا درآکثيف وضد حقوق بشر وقوانين  که اين کار
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توقع از اينکه اعليحضرت شخصا برای رفع حصرسياسی خودشان اقدام کنند بدالئلی توقع درستی نيست 
درحصرويا گروگان خاصه به اينکه نميتوان ازکسی که  دنوشئون ملی ايرانيان چنين عملی را تجويز نميک

 را داشت قاعده وزين اين است که دوستان و يا گرفتاری خاصی است انتظار اقدام ورھائی ازجانب او و
ازجانب ما سلطنت  يا تاکنون ھيچ گامی ويا اقدامیآن شخص کمک کنند. آ شنايان ھستند که به رفع حصرآ

   ؟اعليحضرت شده است از طلبان برای رفع حصر

جمھوری اسالمی درخواست رفع  در افراد موثر ان حصرموسوی وکروبی مکرر درمکررنگاه کنيد به جري
   ؟را ما برای رفع حصرسياسی اعليحضرت انجام داده ايم نھاآيا يک صدم فعاليت آ .نرا دارندآ

  مريكا وحصرموسوي وكروبي آ
 و بی را کرده موسوی وکرو از فع حصرمريکا چه درزمان اوباما وچه دردولت کنونی درخواست رآدولت 

مريکا اقدام جمھوری اسالمی را غيرقانونی بداند آچطورميشود دولت  ؛يک اقدام غيرقانونی دانسته  اند نراآ
   .سال حصرسياسی اعمال کند  ٣٨وخودش نسبت به وليعھد قانونی ايران 

  مانع عمومي

نميتوانند خالف  ا را دارند ومريکآ مريکا تابعيت کشورآاين تحرير متوجه اين مقصد ھست که ايرانيان مقيم 
نگران ھستند که دخالت درمسئله حصرسياسی اعليحضرت نوعی مخالفت با  و ؛مريکا اقدام کنندآسياست 
اقدام  ،توھم درستی نيست زيرا ،اين توھم سبب خودداری ازدخالت باشد اگر ،مريکا تلقی گرددآسياست 

نھا اقدام عليه آرات وبحث ودرخواست وامثال مذاک مريکا باشد وآمتوجه عملی است که مخالف قانون 
، خاصه به اينکه تحميل تحريم سياسی به وليعھد ايران نه اينکه قانونی نيست مريکا تلقی نميشودآسياست 

   .که حتما عمل غيرقانونی ھم ھست

  كانال مورد انتظار 

معرفی شده اند که  ان اينطورقای دکترحمزه پورکه به ايرانيآازکانال  ،جه نيستبمناسبت ھائی که ذکرش موّ 
رابطه با  مريکا سروکاری دارند  تقاضای توجه به موضوع حصر اعليحضرت حتی نه درآبا دولت جديد 

جھان که چنين اقدامی خالف روش  مريکا وآ شخص اعليحضرت بلکه دررابطه با موازين حقوقی کشور
ت ازفعاليت سياسی قرارداد مطرح سال درمحرومي ٣٨نميتوان يک شخصی را  مريکاست وآسياسی کشور 

درخواست  ھم از کشور وگروھی ازايرانيان خارج از مريکا با حصرکروبی وموسوی)آ(نمونه مخالفت  کنند
   .ايشان پشتيبانی وحمايت نمايند

  تظاهرات 

مريکا صورت گيرد ھرانگيزه وخواسته ای که سبب آگفته ميشود قراراست تظاھراتی ازسوی ايرانيان در
 درخواست ابطال  حصر که درگوشه اين تظاھرات پالکاردھائی در ت است بجای خود، چه بھترتظاھرا

دارد درباره  نظر سياسی وليعھد ايران افراشته شود وسعی گردد خبرنگاری که وضع تظاھرات را زير
د نظری که او درگزارشش خواھد کر اظھار جوابی که به او داده ميشود و پالکارد مزبور سوال بکند و
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 دولت و شايد ھم بعلت تغييرات در و ؛فتح بابی است که بتوان قضيه را پيگيری کرد بھترين موقعيت و
  .سال گشاده سازد ٣٨بعد از مريکا ھمين روزنه کوچک بتواند دريچه ای ازاميد راآسياست 

عيت ايشان نميشود بلکه سبب پشتيبانی واقتدارموق اجرای اين طرح نه تنھا مانع کوششھای دکترحمزه پور
   .ھم خواھد شد

ما نتوانيم که  اگر و ،بايد کاری کرد، نجات ايران بدون قطع اين تحريم تحميلی به اعليحضرت ممکن نيست
ازتحميل غيرقانونی ومضاعف ضد  را قانون شخص مورد عالقه ومستقر درموقعيت مشروعيت ملی و

اين تحرير نيست سخن  حرفِ  اين بشری نجات دھيم بالطبع اليق نجات کشورمان ھم نخواھيم بود 
برديده ودل احساس کردنی  ن ۀ نگاه کنيد نقش ت که بھرگوشه ای ازتاريخ ايران تاريخ اس

    .است

  

   

 


