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 ظاهر وباطن درمصاحبه هاي

 اخير اعليحضرت
  حقوقدان -اميرفيض

ظاھری درمصاحبه ھای اخيراعليحضرت که پشت سرھم وازجمله با بی بی سی انجام شده  :يکم ظاھر
 .ميزوغير مسئوالنه داشته است که با فرھنگ ورسم ورسوم ايرانيان سازگاری نداشت ونداردآتحقير 

د ايمورد توجه اعليحضرت نيست وشخصيت ھا خودشان قاعدتا نب نآگرچه مراتب مزبور، ولزوم رعايت 
ت ت وھويت ايرانی نبايد نسبين باشند ولی مسلم است که فرھنگ دوستان وايرانيان باملآخواستاررعايت 

   .> بيان کننده مطلب استاحترام امامزاده بامتولی است< ،ضرب المثل ؛به مھم مزبور بی تفاوت باشند

  پرچم است  ،دوم     ِظاهر 

ای ھويت سياسی وتبعيت ازنظم واصولی است به معن ،زيرآن مصاحبه  وحضور پرچم جمھوری اسالمی 
پرچم کشورمصاحبه کننده ويا صاحبه ھا نيست که مصاحبه  زيرھيچ شرطی درم ،ن استآنماد که پرچم 

سی مصاحبه با اعليحضرت زيرسايه  –بی  –کشورمصاحبه شونده اجرا شود درحاليکه درمصاحبه بی 
سی  –بی  -مصاحبه بی  ) ومتقابالھو ادوارد مجری برنامه( ،پرچم جمھوری اسالمی صورت گرفته است

می مھوری اسالازپرچم ج ،س شورای ايرانيان خواندقائی که اعليحضرت را رئيآ بتصدی خانم نگين شير
بعنوان گزارشگرجمھوری اسالمی معرفی ، که ن مھمتر درمصاحبه خانم مسيح علينژادآ اثری نبود واز

درمصاحبه افق  –لکه پرچم شيروخورشيد نشان ايران بود شده  نه تنھا پرچم جمھوری اسالمی نبود ب
   ).مريکا بود ونه پرچم شيروخورشيدآمريکا ھم نه پرچم آبرنامه صدای (

ه پارچ حساسيت به موضوع پرچم نه ازباب يک عالمت ويا پارچه رنگين است بلکه وقتی ھمان عالمت و
يش اين است که وقتی درجائی نصب رنگين درقانون اساسی کشوری مشخص وتصريح ومعرفی شد معنا

ن قانون اساسی ومراتب مصرحه آن پرچم قراردارند مقيد به رعايت آن مکان وھم کسانيکه زيرا آبود ھم 
    .ن ميباشندآ در

درقانون اساسی  ،ن پرچمآ است واگرن کشورآوھويت سياسی پرچم ھردولت وکشوری تجسم ھويت ملی 

پرچم قادربه سخن گفتن . ن ملت استآاجتماعی وقانونی برسميت شناخته شده باشد عالمت انسجام 
   .نيست ولي چون درقانون اساسي پياده شده سخنش قانون اساسي است

چرا مخالفان جمھوری اسالمی درتظاھرات خودشان ازپرچم جمھوری اسالمی استفاده نميکنند وپرچم 
  .ن مخالفندآاساسی نکه با جمھوری اسالمی وقانون آ؟ برای شيروخورشيد رابکارميبرند

استفاده ميفرمايند ازعالمت پرچم  لباسشاندر چرااعليحضرت بجای عالمت پرچم شيروخورشيد که
؟ زيرا معتقد به حقانيت جمھوری اسالمی ودرنھايت خود راملزم به جمھوری اسالمی استفاده نميکنند
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درمقابل پرچم شيروخورشيد  ١٣۵٩بان سال آ؟ چرا اعليحضرت درنھم تبعيت ازجمھوری اسالمی نميدانند
   .؟ به ھمان داليل که معلوم استسوگند ياد فرمودند نه پرچم جمھوری اسالمی

شرائط . که ايشان زيرپرچم جمھوری اسالمی مصاحبه بفرمايند دبنابراين منطق عقالئی اجازه نميدھ
  1  .است نه مصاحبه كنندهانجام مصاحبه با مصاحبه شونده 

به عبارت مصطلح خودشان متوسل شوند که فرقی بين پرچم جمھوری اسالمی ممکن است اعليحضرت 
پرچم شاھنشاھی ايران نيست وھمانطورکه بين رژيم پادشاھی وجمھوری قائل به تفاوت نيستند ھمان  و

   . (!!)دنبندد پرچم ھم بکاربارزه بی محل  رادرمور

 د بودن ويانبودن محل را ياداعليحضرت جوان کم وسن وسال وبی تجربه نيستند که ديگران بايد مساع
خودشان وقتی ميبينند که مصاحبه زيرپرچم منحوس جمھوری اسالمی است بايد  نامساعد  ،ورشان بشوندآ

، چيزی ازشخصيت ايشان نمی کاھد  وحتما اين تشخيص ،بودن محيط را برای مصاحبه تشخيص بدھند
   .نشانه بصيرت وھشياری ورعايت منطق واصول است

 اختيارجستی نه باکره استاين عيال که  ای شيخ  ؛مده بود <عابدی گفتاآواندم که درجائی خ =    حاشيه

   >، بی تفاوت استماھيت بضع چھل حجله است شيخ چون بشنيد گفت  که باکره

  ذري آقاي سياوس آدفاع 

  :که متمسک شده ،جمھوری اسالمی پرچمزير اعلحضرت در ذری دردفاع ازمصاحبه آقای سياوش آ

مريکا واتحاديه اروپا است آطبق پروتکل برسميت شناخته شده  منحوس جمھوری اسالمی چون -١
وردی جمھوری آ اجق ووجق ومن در ازپرچم<مراکزخبری به تبعيت ازدولتھای متبوع خود 

  >اسالمی ياد ميکنند وياقبولش دارند
  عقيده شاھزاده براين است که بايد درھرشرائطی مطرح بود وحرف خودرا زد.  -٢

 پايان( .، سخنی ازيک ملت معترض به گوشھا نميرسدين کامال درست است چراکه درغيراينصورتا
  )نوشته آقای آذری

**  

ی لتھاازدو ،خبرگزاريھا ومصاحبه کنندگان  ِ ت         ّ با تبعي   ،شناسائی يک کشورازجانب سازمان ملل متحد -١
تصميم سازمان ملل ويا پروتکل ھائی درجھت اصالت ادعای  ھيچ .متبوع خود تفاوت فاحش دارد

درمراسمی که  ،براين تشريفات استناظر بين المللی  پروتکل نزاکت ھای ،قای اذری وجود نداردآ

                                               
اد به دليل اين افررعايت کنند. شوربختانه » اعتقاد«با  کسانی که دست در تدارک گفتگو ھای رسانه ای اعليحضرت دارندبايستی اين شرايط را  - ١

ھر ذلتی  تن بهبودن و با فکر اينکه از ھر موقعيتی استفاده شود، » ابن الوقت« با رعايتو راستين تابع احساسات شده » اعتقاد«به  عدم آشنايی
  ک-ميدھند و نتيجه اش بی آبرويی برای شخصيت و مقام اعليحضرت و توھين به مردم ايران است. ح
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ذری آقای آنچه که آنه  ان ھم دراھتزازاست ند پرچم کشورشنمايندگان رسمی کشورھا حضوردار
   ٢. ازخودش ساخته

بولش دارند) توجه کنيد که ايشان ه عبارت بکاررفته ايشان (ازپرچم جمھوری اسالمی ياد ميکنند وياقب
  .نرادرست بھم وصله کندآورد نتوانسته سروته آوقتی ھم که خواسته چيزی ازخودش در

) ومن نامانوس و عالمت ھامی اجق ووجق (رنگھاپرچم جمھوری اسال ،ذریآسياوش قای آبزعم اگر
است وزير ن ھمان رسمی بودن پرچم آتاثيرحقوقی ) وردی نيستآست  (پرچم کشورھا من دروردی اآدر
   .ن نشستن بيعت با ھمان رژيم صاحب پرچم استآ

 , زباب دو روئی است ھنوز موضوع شورای ناپيدا وحرفھای شما فراموش نشدهاينھا ھمه ا ،ذریآقای آ
يک يادگاری تقديم شماست که ھروقت  خواستيد چيزی بنويسيد ويا بگوئيد اين جمله معروف وپرمعنا را 

  >             ِ      دم دورو بايد د روشودآ<منظورداريد 

   .دمھوری اسالمی که تحت کنترل ميباشزاد ومستقل ھستند بغير از خبرگزاری جآخبرگزاريھا   -٢

رعايت   رابطه باخبرگزاريھا بی اطالع است  وانگھیاين اصل کلی درذری که از آقای آ عجب ميکنم ازت
دارد  که  نه بی بی سی  درمصاحبه سياست دولت متبوع چه ارتباطی به گذاردن پرچم جمھوری اسالمی

را وابسته به دولت انگلستان ميداند ونه دولت انگلستان چنين ادعائی دارد ونه مصاحبه کننده يک  خود
حقوق بگيرجمھوری اسالمی می است ونه  مصاحبه شونده اسال جمھوریسياسی وابسته به شخصيت 

   است

ذری به دفاع برخاسته نشانه اين است که ايشان ترتيب دھنده مصاحبه آ سياوش قایآنطور که آ -٣
يا اگرايشان خواستارنصب پرچم شيروخورشيد ايران ميشدند مصاحبه صورت آ، بوده است
ن است الاقل پرچم جمھوری آھمواره مدعی ؟ وبی بی سی برای حفظ حالت بيطرفی که نميگرفت

ت وردی داشآاين مصاحبه چه دست برفرض که برنميداشت؟ ميداشتناسالمی را ازصحنه مصاحبه بر

     ؟که خفت بيعت با جمھوری اسالمی را متوجه اعليحضرت بسازد

ناپخته  و ذری چقدرخامآقای آنمونه ھائی درابتدای اين تحرير ارائه شد تا يقين شود که ادعای  -۴
ھمين خبرگزاری بی بی سی دردومصاحبه بفاصله سه روز دريکی ازپرچم جمھوری اسالمی  ،است

 استفاده کرده ودرديگری نکرده است  وخانم مسيح علينژاد که مصاحبه کننده وابسته به جمھوری
اعليحضرت  وزارت اطالعات ومجلس جمھوری اسالمی فعال است درمصاحبه با در اسالمی و

ن آدر ذری آقای آشايد ھم اگر .ردـــــکــــــــده ننه جمھوری اسالمی استفاوغاصباازپرچم نحس 
 .ويزان ميکردآنقشی داشت پرچم جمھوری اسالمی را  خانم مسيح علينژاد  مصاحبه

  

   

                                               
ھمه جا بدون استثنا پرچم روسيه باشد و کسی اجازه » سوچی«اگر نظر آقای آذری درست بود می توانست در سرتاسر برنامه گشايش المپيک - ٢

 ک-ح چم خودرا نداشته باشد.حمل پر
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  مطرح بودن 

. چه لزومی دارد ور ترين باور اين است كه انسان بهرشرائطي تن دهد كه مطرح باشدآذلت 

حرفی ميکند                                                 ِ جنايتکارورژيمی که سی وچند سال است عليه اومبارزه  نسان زيرپرچم يک رژيم که ا
خيلی کارھای ساده است که ميتواند انسان رادرتمام  ٣؛ ذری مطرح باشدآقای آقرارگيرد که به نقل قول 

   .دنيا مطرح سازد

ن صحنه عالقمند آدرھمين مصاحبه اگراعليحضرت لخت مادرزاد حاضرميشدند ھمه مردم دنيا به ديدن 
ِ             ومطرح  مطرح ميشدندن وضع غيرعادی چه ميفرمايند آ دند تا به بينند که ايشان باميش     .  

زير پرچم جمھوری رضايت به مصاحبه اين چنين مطرح بودن يعنی بعد ازسی وپنجسال مخالفت، باالخره 
    .ن استدورآ جمھوری اسالمی را انتخاب وبنمايش درمسيربيعت با  ،دادن

ابراھيمی  اخضر ،موضوع سوريه ،٢ژنو درھمين کنفرانس  ،مرز مخالفت وبيعت بسيارحساس است
شوند يا نمايندگان مخالفان به جائی  کوشش من به اينکه اول نمايندگان سوريه وارد سالننوشته است <

  .>نکه دوم وارد ميشد نوعی تسليم وبيعت به شمارميرفتآيرا نرسيد ز

گان بدون نيازبه يک کلمه صحبت دليل رکنندمشاھده پرچم يک کشوری دردست تظاھ ،دريک تظاھرات

 .بيعت تظاھرات با دولت صاحب برچم است

    بيعت عملي با جمهوري اسالمي 

نرا می بيند ھيچ توجيھی آليون ھا ايرانی وخارجی ينشستن زيرپرچم جمھوری اسالمی درمصاحبه ای که م

در گذشته دراظھارات اعليحضرت نمونه ھائی که تلفيق   .با جمھوری اسالمی اعليحضرت ندارد جزبيعت

مصاحبه مورد  نبود و وعينی لیشھود است وجود داشت ولی بيعت عمبابيعت با جمھوری اسالمی م ،نآ

  .با جمھوری اسالمی ومکمل بيعت ھای شفاھی استزيرپرچم جموری اسالمی بيعتی عملی  بحث

حصارا ھمين بوده که موضع مخالفت با جمھوری اسالمی نچه که ھدف ازتدارک اين صحنه بوده فقط وانآ
  .درخارج ازکشوربه موضع مخالفت باعدم رعايت حقوق بشرمحدود ومحصوربشود

  

                                               

شوربختانه اين تنھا نظر اعتقادی آقای سياوش آذری نيست، در گذشته ھربار در مواردی به دبيرخانه اعليحضرت - ٣
داده اند.... و شوربختانه بجای رعايت، کم گوی و گزيده گوی، زياده گويی  نظريه را ارائهاعتراض وانتقاد شده است ھمين 
ا باال ر قدرت کلماتمتفکر و خردمند انسان   که البته زيان ھای آن غير قابل جبران است. ،و پرگويی را جايگزين کرده اند

 ک-ح  .قاين باران است که باعث رشد گلھا ميشود نه رعد و بر !ار شنه صداي دبريم
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  چرابرنامه بيعت تدارك شد 

ن مصاحبه ھا پرداخته آدرمصاحبه ھای اخيراعليحضرت به اختصار عرض شد اکنون به باطن  ،ظاھر
   .ميشود

ھنگ ودرموضوع آپرسشھا کامال ھم ،يحضرت ترتيب داده شده استاعلدرمصاحبه ھای اخيری که برای 
 ن دارد کهآاست واين امرحکايت ازسخھای اعليحضرت ھم يکنواخت وتکراری ودرنتيجه پا ،مشابه است

مشروعيت  ايجاد اعتبارجھانی ون پايه آ و ،مصاحبه ھا درجھت يک ھدف مشخص پايه ريزی شده است
   .درروابط بين المللی  برای شيخ حسن روحانی ودولت اوست اقدامات ومساعی جميله غازآ و

ومحکوم کردن جمھوری  پاسخ اعليحضرت به ھيچوجه دررد مشروعيت شيخ حسن روحانی ودولت او
بلکه فقط وانحصارا متوجه عدم رعايت حقوق بشرازجانب دولت روحانی  ،اسالمی وفقدان مشروعيت نبود

رکه بکرات درمصاحبه ھا زيربنای بيانات ايشان بود ھدف واقعی عدم رعايت حقوق بش                ِ بود وھمين بارزه  
  ازاين مصاحبه ھا بوده است زيرا:

مريکا ميخواھد به اعتبارموافقتنامه ژنو مسئله عدم رعايت حقوق بشرازجانب جمھوری اسالمی را آ
ھمانطورکه  درحاليکه ھا ھمچنان استفاده کند. سالح تحريمزا تا درکنارتعھدات جمھوری اسالمی قراردھد

درتحريرات سابقه عرض شد مسئله حقوق بشرموضوعی است بی ارتباط با غنی سازی اورانيوم وقطعنامه 
  .ھای  شورای امنيت عليه ايران

سالمی جمھوری اقای ب نيازبه پشتيبانی ايرانيان دارد که درعين اينکه با، مريکا برای موفقيت دراين امرآ
 ققورعايت ح زادی زندانيان سياسی وآھا وسختگيری ھابرای  خواستارادامه تحريممخالفتی نداشته باشند 

دقيقا خواست  بشرازسوی جمھوری اسالمی باشند  وبيانات اعليحضرت درمصاحبه ھای مزبور درست و
  :به اين شرح مريکا راتحکيم وپشتيبانی ميکندآ

) موضوع پرچم جمھوری اسالمیمصاحبه زيربا جمھوری اسالمی (وعلنی  اعليحضرت بابيعت عينی 
 اصرار وبا طرح جدی و ،مريکا تحقق يافته استآمخالفت وبراندازی جمھوری اسالمی منتفی وخواست 

 قرارداشته دررديف تعھدات جمھوری اسالمی بايد به اينکه مسئله حقوق بشراعليحضرت درمصاحبه ھا 
بھانه  و ،اصالت وقوت ميبخشدراحقوق بشر به مسئلهژنو  تسری موافقتنامهمبنی بر  مريکاآ ادعایباشد 

     .ھا برقرارو استوارميشود مريکا برای ادامه تحريمآ

  

  

   

   

 


