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ﻧﻘﺪي ﺑﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻛﻮﭼﻪ
امير فيض – حقوقدان
ھما نطور که استحضارداريد اعليحضرت درھمين چند روز گذشته گفتگوئی داشته اند باراديو کوچه ،که برای اولين
باراست که نام اين راديوراميشنوم به اتفاق به تجزيه وتحليل چند سوال وجواب که تازگی دارد ميرويم.
درﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
اعليحضرت درمورد جنبش سبز نظريه ای راابراز فرمودند که با عقايدشان درگذشته نسبت به جنبش سبز کامال متفاوت
است که فشرده آن چنين است:
» ..جنبش اصالحات )جنبش سبز( ديگر راه کارنيست جنبش سکوالر که دارد رويش کارميشود آلترناتيو موجود است آيا
نيروھای اصالح طلب ويا بخشی از آنھا که به اين معنا رسيده اند که ديگر اصالحات بی مفھوم است ميتوانند وصل
شوند به نيروھای سکوالر فکرميکنم که زمينه کاربيشتر دارد فراھم ميشود«..
مراد اعليحضرت ازجنبش سکوالر وابراز اميد واری به اينکه زمينه کاربيشتر فراھم ميشود دکان تازه ای است که
نوری عال تحت نام شبکه سکوالرھای سبز ايران تدارک ديده وقراراست درتورنتو از آن باحضور اعليحضرت پرده
برداری گردد؛ اين نکته نيز توجه کردنی است که درتصوير مصاحبه دستنبد سبز مورد استفاده اعليحضرت ھم مشھود
نبود وميتوان اين برداشت راھم کرد که عبارت معروف ايشان به اينکه >ھرکه ميخواھد جنبش سبز رارد کند اول بايد
مرا رد کند< ديگر منتفی شده تلقی ميگردد.
ديد گاھی که بتازگی اعليحضرت از جنبش سبز )جنبش اصالحات( دراين مصاحبه ارائه فرموده اند بارھاوبارھا از سوی
مبارزين معتقد درخارج از کشور مطرح وانتشاريافت وعنايتی به آنھا نشد واصرار درحفظ موضع عقيدتی خودشان
دررابطه باجنبش سبزوحمايت ازموسوی ادامه داشت اکنون نيز توجه شان رابه دکان شبکه سکوالر واميد واھی که به
آن بسته اند جلب مينمائيم چراکه درھمين مصاحبه اظھار نظر فرموده اند که >مگرچند بارميتوان اشتباه کرد<
ﺷﺎﻫﺰاده وﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ
سوال ديگر راديو کوچه توام بانادانی وپاسخ اعليحضرت بسيارقابل تامل است.
سوال اين است :اکنون مادورويکرد ازشماميبينيم يک رويکرد کامال دمکراتيک وسکوالر ولی خود شماميدانيد که تعداد
زيادی ھستندکه سلطنت طلب ناميده ميشوند که جنابعالی رابعنوان شاھزاده رضاپھلوی ميشناسند و معتقدند که نظام
سلطنتی بايد درايران اعمال شود بنظر ميرسد که تفاوتی بين ـن دو وجوددارد آيا شما تاکنون پاسخی برای اينگونه
طرفداران خود داشته ا يد.
قبل از اينکه به پاسخ اعليحضرت برسيم بھتراست موارد نادانی وبی خبری سوال کننده مطرح شود.
نخست اينکه شاھزاده عنوان حقوقی نيست بلکه عالمت رابطه سببی است مانند >تاجر زاده< يعنی شخصی که ازاين
عالمت استفاده اسمی ميکند پدرش تاجر بوده است آيا پدر رضاپھلوی شاه نبوده است واگرکسی اوراشاھزاده خطاب
کند دليل آن است که خطاب کننده سلطنت طلب است درکجای قانون اساسی عنوان شاھزاده به شاه تخصيص يافته است؟
شاھزاده نه تنھا ھيچ رابطه والفت حقوقی با سلطنت ندارد بلکه درفرھنگ ما يک عنوان توھين آميز ھم ھست واين
عنوان بوسيله مصوبه قانونی منسوخ گرديده است .عنوانی که قانونا وبرمبنای قانون اساسی وسنت مشروطيت ميتواند
از طرف سلطنت طلبان بکارگرفته شود اعليحضرت است تمام مخالفين سلطنت وباصطالح جمھوريخواھان حتی خارجيان
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در خطاب ،واژه شاھزاده رابکارميبرند آيا ميتوان به ـنھا گفت که شما به اعتبار استفاده از واژه شاھزاده سلطنت طلب
ھستيد؟ اين ناپختگی وخامی راتاکنون از کسی جز نوری عال نشنيده ام .
بی خبری سوال کننده آنجاست که سوال ميکند >........آيا شما تاکنون پاسخی برای اينگونه طرفداران خود داشته ايد<
سوال راديو کوچه ده ھا بار وبيشتر توسط حسين مھری وميبدی بااعليحضرت مطرح شده است وھربارھم اعليحضرت
پاسخی سنگين تروقاطع تر برطرد سلطنت طلبان داده اند واين نھايت بی خبری يک گوينده ومتصدی راديوست اگر نداند
که سوال او سابقه ای مفصل وتکراری دارد مگرخواسته باشد که ھم پايه ميبدی نيشی به سلطنت طلبان زده باشد.
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اوال من کسی راطرفدار خودم ميشناسم که باعقايد واھداف ونظرات من اعتقاد داشته باشد وحمايت کند ولی اگر
مقصودتان عده ای ھستند که برخورد ھای غيردموکراتيک دارند وادعا دارند که طرفداراين نوع نظام ھستند آن بحث
ديگری است اما قطعا نظر مراتامين نميکند ونميتوانم نام آن عده راطرفداران خود بگذارم
*****
اظھارنظر اعليحضرت نسبت به طرفدار وتشريح آن شباھت تامه باتفسيری دارد که نسبت به موقعيت سيدعلی خامنه ای
وواليت فقيه موجوداست تفسيرمزبور چنين است:
>وفاداران حکومت ،تخطی از خواست واراده ونظررھبرراانحراف ازآرمان ھای انقالب واسالم ميدانند واز ديدگاه
بسياری ازآنھا تنھاراه وحدت وجلوگيری ازحاکميت دوگانه ،تبعيت محض از اراده رھبرجمھوری اسالمی است<
)وزيرخيام دار مفسرحقوقی بی -بی – سی (
نظريه اعليحضرت نسبت به طرفدار وانتظاری که درتبعيت از نظراتشان دارند يکی از اصول مذھب تشيع دررابطه با
مريد ومرجع است که مريد بايد از نظرات مرجع تبعيت کند وحق مخالفت وپرسش وخواستن دليل راندارد واگربراين
قاعده مطيع نباشد از گروه مريدان مرجع خارج است دقيقا قابل تطبيق بااظھارنظر اعليحضرت که افرادی که بانظرات
ايشان موافق نيستند ازطرفداران ايشان محسوب نميشوند.
البته نظريه وانتطار اعليحضرت بيسابقه نيست ودرگذشته ھای دور بين ايالت وطوائف جاری بوده است نوشته شده
>رئيس اھالی فجی درجلوی يک عده از پيروانش ازراھی ناھموار عبورميکرد غفلتا پای رئيس آنھا لغزيد وبرزمين
خورد تمام پيروان او که پشت سراوبودند خودشان ر ابرزمين انداختند ومثل اوعمل کردند بجز يکنفرکه چنان نکرد ولی
ديگران به او اعتراض کردند که مگرتوازرئيس بيشتر وبھترميدانی؟<
خلق راتقليدشان برباد داد

ای دوصد لعنت براين تقليد باد

بنده حيرانم که چگونه اين برداشتھای ناموزون وغيردمکراتيک بعنوان يک اصل قابل دفاع برای اعليحضرت متصور
ميشود که به بيان آن دررسانه ھای عمومی عالقمندميشوند.
مادرگذشته سخنانی اين چنينی از اعليحضرت مان داشتيم:
»پيشنھاد من اين است که اقدامات واقعی ورفتار اپوزيسيون رازيرنظربگيريد وبررسی کنيد بااطمينان به احساس خودتان
موضوعات وافراد راتحت بررسی قراردھيد گفتارھيچکس راکورکورانه نپذيريد حتی مرا .آن زمان است که شما خواھيد
دريافت که به چه کسی ميتوانيد اعتماد کنيد« )پرسش .پاسخ نوامبر(٢٠١٠
»خوشحال ميشوم که مرامتقاعد کنيد« )مصاحبه با راديو صدای ايران باميرمطھری (
»ھيچ چيزی رانبابد چشم بسته قبول کنيم وھيچ چيزی رانبايستی به حال خود ول کنيم )مصاحبه بافرھودی(
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سوال اينجاست که طرفداران اعليحضرت بايد درنقش يک مريد ومقلد وانسان بی اراده درمبارزه حضور داشته باشند و
ِ
ومنتقد حساس ووظيفه مند؟
يا يک انسان معتقد به اصول
اشکال عمده نظريه اصرارآميز اعليحضرت که متاسفانه باضمانت اجرا وعکس العمل غيردموکراتيکی ھمراه است دراين
است که درکمال تاسف اعليحضرت ما ،دريک نقطه ثابت اعتقادی وسياسی قرارندارند وبياناتشان متغيرواھداف و
نظراتشان متضاد ودرھم است واين قاعده که معمول ايشان است مانع تحقق طرفدارسياسی است.
طرفداری يعنی جانبداری از کسی ،مھمترين عامل در طرفداری علت است علت طرفداری ممکن است رابطه سببيت
باشد وياثروت باشد ويازورمندی ويازيبائی وبيان وفضيلت وباالخره بعلت عقيده سياسی باشد عقيد ه سياسی اگر متلون
بود عقيده سياسی نيست وعقيده سياسی ھم که اعليحضرت آنرادرکنار ورديف نظر آورده اند وقتی عقيده سياسی
محسوب ميشود که ازقانون وسنت )حکمت( نشأ ت يافته باشد وآنچه که اعليحضرت بعنوان عقيده سياسی ارائه
ميفرمايند نظراست که درمقابل سنت وقانون اساسی وسوگندی که ايشان به وفاداری آن يادفرموده اند کامال بی
اعتباراست.
براستی اگرخواسته شود که نظر اعليحضرت درمورد طرفدارانشان ازقوه به فعل درآيد ورعايت گرددآنقدر تحوالت فکری
ونظری وانتخاب راه کارھا متغير ودرھم ودرتضادمقابل طرفداران قرارميگيرد که طرفداران اگرديوانه نشوند بطور حتم
گيج ميشوند وطرفدار گيج وديوانه ھم که طرفدارنيست.
اعليحضرت درسالھای نخست تبعيت واحترام به قانون اساسی مشروطيت رامبنای اعتقاد سياسی خودشان ميدانستند يعنی
زيرچترحکمت ومشروعيت قرارداشتند باالطبع کسانی نيز که به حقانيت تداوم مشروعيت قانون اساسی اعتقاد داشتند
طرفدار طبيعی ايشان شناخته ميشدند زيرا وجه مشترک آنھا اعتقاد سياسی مشترک وھماھنگ بود اکنون اصولی نيست
که از طرفداران حقانيت قانون اساسی انتظارداشت که آنھا جايگاه اعتقادی خودشان راھرروز تغييربدھند اين چنين
آدمھائی طرفدارمحسوب نميشوند اشغال ھستند که باھربادی جابجا ميشوند.
ﻃﺮﻓﺪاري ﺑﻨﻴﺎدي
يک نوع طرفداری ھم درجوامع انسانی وجودداد که جبنه نھادی وبنيادی دارد ودر مسيرطبيعی حرکت ميکند ومردم به
عادت طبيعی جذب آن ميگردند دراين حالت طرفداری دگم است ،ذاتی است ،پيوسته باطبيعت انسان است مانند وفاداری
به شاه ،وفاداری به پدرومادر ووفاداری به باورھای فرھنگی.
وفاداری ايرانيان به اعليحضرت وفاداری از نوع وفاداری بنيادی است نه اعتقاد سياسی ويانظراتی که ھرصباح ميايد
وغروب نشده ميرود متاسفانه اعليحضرت جايگاه خودشان دراين طيف واثرات آنرا کم بھا ميدانند.
دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
دراين پرسش ،پاسخ اعليحضرت بشارت اوراست باتفاق ازآن بشارت بھره مند ميشويم
نخست اينکه پرسش کننده ميگويد >عده ای عقيده دارند که انقالب سال  ۵٧ناشی از تصميمات خارج ازکشوروخارج از
اراده مردم بوده است امروز ھم بسياری اين پرسش رامطرح ميکنند که تصميم گيری ھای درخارج است که ميتواند
سبب تغييرات درايران شود.
ھمانطور که استحضارداريد مداخله وتدارک کشورھای خارجی درشکل گيری وبنتيجه رسيدن شورش  ۵٧رايک توھم
وتوطئه ميدانستند وباتمام اسناد ومدارکی که دررابطه بااين برداشت نادرست ايشان ارائه ميگرديد راه تقاعد برايشان
گشوده نميشد ولی اکنون برای اولين باراست که درپاسخ به پرسش باال فرموده اند »دراينکه خارجيان دخالتی در٣٢
سال پيش درايران داشتند ھيچ بحثی نداريم «
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بيتی نيمه درست يادم ھست که ميگويد )که گويد نرود ميخ آھنين درسنگ -برود درسنگ بقوه مته( درتطبيق مورد،
تاثيرکالم درتکرارواستدالل وپيگيری است.
اين بشارتی است که بعد از  ٣٢سال ارزانی مبارزه وعدم مشروعيت شورش  ۵٧ودرنھايت جمھوری اسالمی ازسوی
اعليحضرت شده است وجادارد اين تصديق حقيقت ،به تشکرمزين گردد.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺎن وﺗﻐﻴﻴﺮات دراﻳﺮان
درگذشته مابامشکل بزرگی درنظرات وبيانات اعليحضرت مواجه بوديم که >مبارزه ايرانيان رامنوط به حمايت خارجيان
ميدانستند< واين سخن دلخراش رادرغالب ازمصاحبه ھای اين سالھا داشته ا يم وحتی درکتاب انتخاب زمان ھم اظھار
عقيده کرده اند که >اگرمردم مطمئن نباشند که جھان آزاد درعمل وبدون ابھام ازآنان درمبارزاتشان برای رسيدن به
آزادی ودمکراسی پشنيبانی خواھند کرد دست به قيام نخواھند زد< )کتاب انتخاب زمان(
درمصاحبه با آقای بيژن فرھودی بيانات مفصلی درلزوم حمايت وپشتيبانی خارجيان از مبارزه ايرانيان ايراد ونتيجه
گيری ميفرمايند که >جنبش بدون پشتيبانی ودخالت جامعه بين المللی موفق نخواھد شد<
ھرقدرھم که ايرانيان وقدری ھم اين سرباز باارائه دليل وبرھان نظريه اعليحضرت رادائر به لزوم ووابستگی مبارزه
ايرانيان به خواست بيگانگان ناوارد وصغير معرفی کردند طبع مقاوم ايشان درمقام حرف خوشان پذيرای آن حقايق
نگرديد.
خوشبختانه دراين مصاحبه )باکوچه( بياناتی دررابطه باسوالی که مطرح شده بود فرمودند که آنھم بشارت غيرقابل
انتظار بود باتفاق به بيانات ايشان بااحترام توجه ميکنيم.
>منکر اين نيستم که سياست جھانی تاثير گذارھست درشرائطی که درکشورمان اتفاق می افتد آيا اين بدان مفھوم است
که ملت ايران تاابد بعنوان يک تماشاچی درانتظارمعجزه باشد که اگر فالن قدرت خارجی فالن تصميم راگرفت ،يااينکه
مابايد بااين تفکرجلو برويم که عليرغم اينکه ميدانيم درجھان منافع کشورھا ودولتھا درکارھست درکجا ميتوانيم به حد
اکثر خواسته ھايمان برسيم .......اما اگر ابتدا بساکن دست روی دست بگذاريم بلکه جھانيان برای ماتصميم بگيرند
برای چه اين حرفھاراميزنيم برويم ھمه پی کارمان <.......
درھمين قسمت اشاره ای دارند که نميتوان بدون تامل ونگرانی ازآن گذشت ميفرمايند »من دليلی نمی بينم که تغييراتی
راکه ايرانيان امروز ميطلبند درجھت خالف منافع کشورھای صنعتی باشد واگربنفعشان خيلی نباشد به ضررشان نخواھد
بود واينکه آيادرآينده دخالتی خواھند داشت ويانخواھند داشت وياحمايت خواھند کرد سواالتی است که درعمل با آن
مواجه خواھيم شد«
مطامع کشورھای صنعتی وسير تاريخی آن درکشورھای جھان سوم سيری روشن وخونبارودستاوردی توام باچپاول
ومداخله علنی وآشکار درحق حاکميت ملتھاست واين مسئله ازمسائل آشکاروگرفتاری جھانيان خاصه کشورھای دارای
منابع اوليه است وديکر نميتيوان آنرا ناديده گرفت وبه فال وشايد وامثال آنھا متوسل شد ومنتظرماند که آيا آنھا
درکشورھا دخالت خواھند کرد ياخير وبقول معروف > تا ترياق از عراق آورده شود مارگزيده مرده باشد<
اگر مبارزه ای به حمايت خارجی متصل باشد وکمک وحمايت سبب پيروزی شود فصل مداخله درامورکشور بوسيله
کشورحمايت وکمک کننده حتمی است وچنان حتمی است که جلوتراز پيروزی جای خودرايافته است ودراين واقعيت
ترديدی نيست که صبرکنيم به بينيم درعمل چه خواھد شد.
عقيده راسخ دارم که تمامی کسانی که مترصد حمايت وکمک خارجی برای براندازی جمھوری اسالمی ھستند به ارتباط
مسلم حمايت ودخالت کشور حمايت کننده درامورکشور آگاھند وقبح قانونی ونفرت عمومی راھم نسبت به آن ميدانند
ولی اھميت نميدھند.

