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 نقد مصاحبه فيگارو با اعليحضرت

 !بهرقيمتي كه شده
  حقوقدان -يضاميرف

 با اعليحضرت مصاحبه ای داشت که نقطه نظرھای مھم و ته گذشته روزنامه فيگاروی فرانسهدرھف
   .برجسته اعليحضرت مورد نقد اين تحرير است

  بهرقيمتي كه شده 

ِ  درعين حال تاسف بارترين بيانات  ترين وپرمعنا ترين و برجسته ھادت ش نجاست که گواھی وآ اين مصاحبه                            

، اين برنامه ھسته ای را عنوان ميکند اين است که اين رژيم تالش تنھا دليلی که رژيم ايرانميدھند که <

لوی ج که شده رقيمتیبايد بھو، ھژمونی منطقه ای خودرا گسترش دھد استفاده ازسالح ھسته ای ميکند با

  >دست يابی اين رژيم رابه سالح ھسته ای گرفت

است که چون درتحريرات سابقه مطرح شده  ازقبح شھادت عليه وطنناشی  ،تاسف متوجه اين اظھارات 
  .خاصه که عنوان تازه ای نيست وسابقه دارد ؛ن بنظرالزم نميايدآتجديد 

   .استجوازاقدام بھرقيمت  ،ميھنی   ِ ين  اھميت وھمراه باتاسفات سنگ اما موضوع بسياربا

انات امک يعنی با تمام توان واستفاده ازاراده دارد  ، اصطالحی است که نشان ازتوان کامل توام بابھرقيمت
متجلی   ،ن شدنآاين موضوع يعنی بھرقيمتی کاری راانجام دادن ويا مانع انجام گرفتن  .مادی ومعنوی
ص است وچون قدرت اشخاص  کلی نيست وتابع شرائط اخالقی يعنی قدرتی که درشخ ؛درنفس کاراست

   .تا حدودی محفوظ است ،ر                                                ّ وقانونی است لذا اصطالح بھرقيمتی که شده ازمحتوای ش  

) که جلوی دست يابی م استدرعبارت مزبورحک ،بايدولی وقتی به خارجيان اجازه  وحکم داده ميشود (
 در ) خارج است واعليحضرته قدرت حکم دھنده (داين ديگر ازمحدو ،به سالح اتمی را بگيردرژيم 

 > متوجه قدرت نظامی وبهرقيمتي<    ِ حکم   قرارميگيرد و آمريکا وبيشتر ۵+١ی محدوده کشورھا

 و تحريم ھا >بهرقيمتي< ِ  رام ترين وسيلهآکه  يد.آبه اجرا در که ،ميشود ان کشورھآجھانی  سياسی و

ه ک  >بهرقيمتي<ونميتوان کيفيت اجرای  ؛است محدود زاقدامات نظامیاجازه استفاده ا ،معمول ترين

   .درجھان پيش بينی کرد آمريکاشده را درموقعيت قدرت نظامی وسياسی 
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ج ھيو وارد معرکه نشد  >بهرقيمتي<انستان درعراق وليبی وسوريه وافغ آمريکافراموش نکنيم که 

خواستارحمله  >بهرقيمتي<بودند  ارھن کشوآبه  آمريکاحمله  ن کشورھا که خواھانآيک ازاتباع 

   .نشدند آمريکا

 و آمريکااقدام   جواز  .اقدام کند ان کشورھآدرحمله به   >بهرقيمتي<ھم حاضرنبود که  آمريکاخود 

 که شده برای جلوگيری ازدست يابی اين رژيم به سالح ھسته ای در  >بهرقيمتي< ،کشورھای ديگر

   .ارائه داد را جعه باردنيا سابقه ندارد که بتوان اثرات اين جواز فا

> استفاده اما به چه قيمتيھا ھمواره ازعبارت < يادم ھست که اعليحضرت درمصاحبه ھا وارائه طرح

د مآميفرمودند يعنی به رابطه علت ومعلول ودستاورد با ھزينه ھای متعلقه توجه داشته اند ولی عجيب 

 که باشد عوض >بهرقيمتي<نرا با آ ند وب دادآبه  را >به چه قيمتي<    ِ بند  که درمصاحبه با فيگارو 

  .کردند

 بھرحال لطمه ای که اين چنين فرمايشات خام وبدور ازتدبيربه موقعيت مبارزه عليه جمھوری اسالمی
ھرگونه اقدامات بھرقيمت که <                  ِ واتھام سنگين جواز   ،وارد ميسازد خاصه به اعبتارميھنی اعليحضرت

ايرانيان خارج ازکشورباقی نميگذارد  یبرو وشرافت ملی براآای ذره  ،چه اتفاق بيفتد ويا نيفتد >باشد
  .ور خواھد بودآمسلما بسيار درد 

نرا درمصاحبه اعالم کرده اند ازياد آازچنين براتی که اعليحضرت قبولی  را آمريکايا ميتوان دلشادی آ
تنھا  ه ازناحيکه مترصد چنين جوازی  آمريکاواھميت اين ازکيسه خليفه بخشيدن اعليحضرت رابرای  نبرد

ر ) منظودرھمين مصاحبه( دن شخصيت ايرانيان منتظرايشان ھستنآکه بھرحال بنا به اعالم  یشخصيت
  ؟نداشت

(ششم بھمن  > عبارت نخست وزيراسرائيل استبھرقيمتی که شده است<عبارت  گتراينکهرزواھمه ب
وکشورھای  آمريکارا حواله  >بھرقيمتی که باشد<که متوجه کشور خودش است نه اينکه   )١٣٩٣

 ميروند شمارکشورھای جھان يک مانع ب ،يعنی درمورد خواست نخست وزيراسرائيل  .بزرگ جھان سازد
که کشورھای بزرگ جھان  ۵+١استفاده ولی درمورد جواز اعليحضرت دائربه  .واسرائيل تنھاست
  .نھا خواھد بودآ ناروحتی اسرائيل ھم ک ھيچ مانعی وجود نخواھد داشت محسوب ميشوند،

ماخواھان < :وليد بن طالل ثروتمند ترين عرب عربستان  که عليه جمھوری اسالمی  شھرت دارد  گفت
درصورت >  ھمو گفته است <جھان ھستم یشدت برخورد مجامع بين المللی باايران وافزايش تحريم ھا

نرا محکوم ميکنند ولی درخفا آ حمله ھوائی اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران رھبران عرب بطورعلنی
  .>ن حمله خوشحالندآبابت 

دھنده عمق  ، نشانباحکم وخواست اعليحضرت ،رائيلاعراب دشمن ايران واس رام وسبک بودن انتظارآ
      .کالم است در فاجعه

 اين درست است که خارجيان درقيد اجازه ويارضايت ما ايرانيان نسبت به اقدامات عليه ايران نيستند ولی
وت تفاوبی  ،اثرش پاک نشدنی )بھرقيمتی که شده(خارجيان درمورد اثرمعنوی چنين حکم واجازه ای به 
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جاب ن است که ايآن اجازه وحکم استفاده بکند يا نکند  ودرتشبيه حقوقی ھمانند آ از آمريکاخواھد بود که 
کشورھای  و آمريکارياست ونمايندگی اپوزيسيون جمھوری اسالمی شده است واين با  ازسوی ،عمل
د ، درست ھماننوياھروقت که خواستند عمل کننداست که اگربخواھند ايجاب راقبول کنند يا نکنند  ۵+١

ه که گفتبسيارغم انگيزاست   ،بواقع .منشورتجزيه طلبان بکاررفته است ١١ماده  ايجابی است که در
   :شود

  د نمکدی بروزی که بگننمکش ميزنند       وا ددنگھرچه ب

  تحريمها 

   :فيگارو سوال ميکند

يا فکرميکنيد که دردرازمدت آ، مردم ايران ازتحريم ھای اقتصادی که به ايران تحميل شده رنج ميبرند
  ؟ھمچنان اين فشارھارا تحمل خواھند کرد

اعليحضرت به اين پرسش جواب نفرموده اند ودرعوض مسئله خيزش مردمی را مطرح ساخته اند که 
   .مورد نقد قرارخواھد گرفت ،اين تحرير در

  است زيرا:گارودرمجرای فھم سوال کننده قرارنداشته بنظرميرسد که سوال في

يت اتمی ايران را متوقف کند  فعال >شده که بھرقيمتی<ن است که غرب آ درحاليکه اعليحضرت خواستار
 را. زياست ای ، سوال بيھودهميباشد >بھرقيمت شده است<کی ازھمان چديگر بحث تحريم ھا که جزء کو

  .)يد نود ھم پبش ماستآچون  که صد تابع کل است ( ،جزء

  آمريكاساده لوحي 

يار ھای بس اين تحريم . يعنیبه ساده لوحی است آمريکامحکوم کردن  ،نکته قابل توجه درمصاحبه مزبور
وردن آنکی ويا پائين با ازنظر ميکنند ون حمايت آ از ھم شورھای جھانکه ھمه ک وسوزنده حساب شده
بنظرميرسد که ازنظر اعليحضرت  !نوعی ساده لوحی است ،ايران وروسيه راشکسته کمر قيمت نفت،

    .کند ايران اقدامعليه  که شده  >بهرقيمتي<دورميشود که  آمريکا اتھام ساده لوحی وقتی از

ه بی سابقه بود ،نھم به اين صراحتآدراين مصاحبه  = تعريف وجانبداری اعليحضرت ازفرانسه حاشيه

رانسه ف رھبری اپوزيسيون ايران رادرخارج به کشور آمريکادرتحريرات گذشته ارائه نظرگرديد که  .است
نيان ايرا با حضورشخصيت ھای فرانسوی و ن کشورآ واگذارکرده است وتشکيل شورای تجزيه طلبان در

 دبيرخانهھای وبيرون ريختن عمله  )پيرزادهرضا  اظھارن کشور وتامين بودجه ومسائل امنيتی (آتبعه 
ارج ان خمبارزه ايراني ازمراتب پدرخواندگی فرانسه بر ،عملجات وابسته به فرانسه نفوذ دادن نآوبجای 

  . ازکشور است

به متحدان منطقه ای خود اعتماد وارد يک دوره ای شده که بايد برای حل بحران خاورميانه  آمريکا<
  )پايان حاشيه(                            (فريمن توماس روزنامه تايمزانگلستان)                      .>کند
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  ارتباط با داخل كشور

 و ازشاھنشاه ايرانيان را متوجه دوباب ميدانند يکی خاطراتی کهاعليحضرت مبانی ارتباط با داخل کشور

رژيم از را نھاآجوانان به چشم کسی به ايشان نگاه ميکنند که ميتواند < دارند وديگراينکه شانيدوران ا

  .>فعلی رھا کند

 یته گيری ھای تند وبسيارفارغ ازاحساست ميھن پرساين جبھ ،اعليحضرت   ِ پدر   درخاطرات مردم ايران از
چه درمورد حفظ تماميت ارضی ايران  ن پادشاه،آ، برعکس پافشاری عليه ايران وجود نداشتهاعليحضرت 

فرمايشات اعليحضرت برجسته ترين ياد ھای مردم است که اين خصيصه دراز ويا منافع ايران درنفت
   . بکلی مفقود است

نه اين چگو ،يد وتجلييل  اعليحضرت نيستمورد تائ متاسفانه  دوران سلطنت شاھنشاه ايران کهوانگھی 
باشند  کسی خواستار شاھنشاه را از دوران سلطنتفعال شدن  ،که مردم وردهآرا بوجود  نادرست تصور

 وبيگانه  ،ن خاطراتآ مردم رابا سعی وتالش دارند که (رضا پھلوی) ن شخص يعنی اعليحضرتآکه 
  !ن ھا ھم کاری ندارندآ با دگرانديشان ومرده پرستان بدانند و

مردم ايران منتظر فرزند شاھننشاه  ؛اين توضيح اصالح کرد را با اعليحضرت ميتوان فرمايشاتری آ
اين و ،وليعھد قانونی ايران بوده وسوگند وفاداری به سلطنت وقانون اساسی ياد کرده استھستند که 

يشان گفته ويا اواگرغيراين به اعليحضرت امری طبيعی وبرخاسته ازفرھنگ واصالت ايرانی است  ،انتظار
  .وفرھنگ ايران پل خيالی بسته اند باور چنين تصور کرده اند بر

  خيزش مردمي 

 اين يک خيزش مردمی دانسته اند با زادی کشور راآاعليحضرت درمصاحبه مورد بحث راه صحيح برای 

 بانیپشتي يک خيزش ملی تنھا درحالتی ممکن خواھد بود که مردم احساس کنند که از< توضيح ايشان که

  >ن حس ميشودآامروز کمبود وحمايت برخوردارھستند چيزی که 

خيزش مردمی يعنی  ؛برای اولين باراست که خيزش مردمی دربيانات اعليحضرت جاسازی شده است
 ،نمونه دم دست ،جنبش وحرکت عمومی ھمراه با عمل وسرعت ومقاومت ومقابله با ھرنيروی مخالف

   .يعنی سنگ درمقابل تانک وجان درراه اعتقاد وحق )انتفاضيه( جنبش مردم فلسطين عليه اشغال اراضی

، ابدا نيازی به جنبش مردمی ندارد وجنبش مردمی زاد که تنھاراه نجات ايران معرفی شده استآانتخابات 
 ان رآھم بدون خون وخونريزی نميشود واعليحضرت که به بيان خودشان قلب خون ديدن وحتی صحبت 

اساسا ترغيب مردم  دارند و نه روحيه الزم را ن کارآ بت ازچيزی را ميکنند که برایندارند چگونه صح
    .صالحيت ايشان نيست در ن کارآبه 
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ورھای کش البته از( چنان خيزشی را پشتيبانی وحمايت کشورھا اعالم فرموده اند             ِ ، امکان تحقق  اعليحضرت
ورده اند  معلوم ميشود آرا مثال  سوريه ،يشاتشان ياد نشده ولی ھنگاميکه بعنوان نمونهخارجی درفرما

  .)حمايت خارجيان است ،که مقصودشان ازحمايت

اشد ن حمايت وپشتيباني بيگانه بآخيزش وياقيام عمومي كه شرط وتحقق  دق اعليحضرت گردم،  تص 
امش حركت ستون پنجم كشورخارجي ومنفور خاص وعام . ن ،كه نامش خيزش مردمي وملي نيست

   است

 ايرانيان درمقابل ديدگان خودانتخاب وميفرمايند < فرمايشاتشان سوريه را بعنوان پشتيان اعليحضرت
خيزش مردم سوريه رادارند که بيک فاجعه انسانی تبديل شد چون غرب جواب مثبت وبه موقعی مناسب 

  .نشان نداد

ه سی خارج شدند کمخالفين اسد زمانی ازدورمبارزه سيا ،اعليحضرت دربيان حقيقت کم لطفی ميفرمايند
نھا ھمين آوعلت اضمحالل  ،نھا رئيس وبودجه وسازمان وغيره ترتيب دادندآکشورھای خارجی برای 

ه . مردم کشورھا درھرشرائطی کتعبير اعليحضرت به فاجه انسانی تبديل شدکه به دخالت بيگانگان بود 
 ئيھا ھم اين مھم راآمريکا خود ؛داخلی ومبارزه سياسی خود نمی پذيرند امور در باشند دخالت بيگانه را

ه باشد کخالفين جمھوری اسالمی نبايد طوری حمايت وکمک ما به جنبش سبز وم< :ميدانند که ميگويند

   .>ومی نسبت به طرفداران ما گرددسبب نفرت عم

  زنامه فيگارو وكمك به مخالفان رو

   :نوشته استلی خود درشماره ھای قب ھمين روزنامه فيگارو که بااعليحضرت مصاحبه داشته  

 ھای مسلح درسوريه رادرنزديکی مرزدمشق وه گرو سالح ھای مورد نياز آمريکاسازمان جاسوسی <
ات ساخت اسرائيل بخش عمده اين تسليح ،قرارداده است تروريست ھا اردن دراستان درعا دراختيار

   >است

ريه سو در تی تروريست ھا، نيازھای تسليحاروافشاگری فيگااله مفصل زيرعنوان <فيگارو درھمان مق
ه تن سالح بدست گرو ١۵ھفته ای  ٢٠١۴ماه سال نخست سال  ۶طی < :> نوشترا سيا تامين ميکند

تماما توسط عربستان  اوکراين وبلغار از ھای مسلح سوريه رسيده است وھزينه خريد اين سالح ھا
دن منتقل به فرودگاه ار را ھا عربستان اين سالح ١٧د وھواپيماھای سی سعودی تامين ميشو

   ...........>ميکند

کمکھای  آمريکا< :درنشست دوستان سوريه دراسالمبول گفت )قای کریآ( آمريکاوزيرخارجه  
   .ميليون دالرميرساند ٢۵٠به  نراآ خودرابه مخالفان سوريه دوبرابرميکند و

(سازمان  کی موننزننده بود که با و شکارآوسايرکشورھابه مخالفين اسد  آمريکاکمک  نقدرآ 
  .>تروريستھا اسلحه ندھند بحران سوريه حل ميشودبه < :گفت ملل)



 حقوقدان -رفيضامي -به ھر قيمتی -تگوی فيگارو با اعليحضرتنقد گف                         ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٢/١٠ شيد (سه شنبه)بھرام  

مخالفان سوری را برسميت  آمريکااس گفت  –بی  –باراک اوباما درمصاحبه خبری باشبکه ای  
  .)٢٠١٢سپتامبر ١١( .ميشناسد

  .)٢٠١٢نوامبر ٢٠(  .برسيمت شناخت بريتانيا ائتالف مخالفان سوريه را 

ن کشوربه مخالفان اسد داده آومتحدين  آمريکاول واسلحه که اينھا قطره ھائی است ازدريای بی کران پ
   .ميليون دالرکمک به مخالفان اسد صحبت کرد ۵٠٠ميدھند ھمين چند روزقبل اوباما از و

که شرط قيام مردم وابسته به کمک ھای بيشتروبيشتربه مردم اينھا اگرحمايت وکمک نيست پس چيست 
شور، ويران ترميشود ولی ک ترباشد مردم بيشترکشته وکشوراين کمک ھا ھرقدربيشتر وبيش ؟؟ايران است

اپوزيسيون، ايرانيان را  ھای مزدوران خارجی بنامه خاموش وگرو، کشورنميشود وقيام اصيل مردم
يعنی تجديد فاجعه انسانی مورد اشاره  ؛ويران خواھند کردو   سوزاندخواھند  ايران را خواھند کشت و

  .؟ تصورنميکنمتظار اجرای الگوی سوريه درايران ھستيمنا يا درآ ؛اعليحضرت درسوريه

  امكانات وابزارها

 ی، ابزارھابرای دستيابی به چنين ھدفی< :درمصاحبه مزبور مانند مصاحبه ھای سابق اعالم ميفرمايند

  .>گوناگون وامکانات کافی نيازاست

فرمان  ، اطاعت ووفاداري درحد چو، اعتماد عموميساله 2500 اعتباروسرمايه ملي ،اعليحضرت
اهي ودستاورد رف، مهروعاطفه فرهنگي وسنتي ايرانيان به شاه دارقانونيت، اقيزدان چو فرمان شاه

 يودست گدائرها  را كه قادرترين وانحصاري ترين ابزارهاي مبارزه است دوران سلطنت پهلوي ها 
      .. شرافت ايراني پذيراي اين گدائي نيستدرازكرده اندپيش ناكسان 

از    ی  ی و  سان  ع شیپ  ت ط ذری از     د ه ای  ب شآ پل  و   وی 
    

   

  

 


