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اميرفيض -حقوقدان
اخيرا آقای سعيد قائم مقامی افتخارمصاحبه ای را با اعليحضرت رضاشاه دوم داشته اند که تحرير حاضر
به مالحظاتی از آن مصاحبه که بنظرتازه است اختصاص مييابد ١۵) .دسامبر  ٢٠١۵روی يوتوب آمده
است(.
اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺨﺖ ازآﻣﺮﻳﻜﺎ
برای اولين باراست که انتقاد آشکار و درست اعليحضرت از سياست جھانی آمريکا در بياناتشان ظھور
دارد.
برای نخستين بار است که آقای اوباما شخصيتی ضعيف ياد شده؛ اين بيانات که مفصل آن درمصاحبه
شنيدنی است باسی سال انتظار کمک وحمايت وھدايت از آمريکای ضعيف وبی عرضه! منافی است )نه به
آن شوری شور ،و نه به اين بی نمکی( نه به آن التماس ھای مکرر و مکرربه آمريکا و حتی در خواست
گواھی وطن پرستی وگواھی سکوالر بودن از آمريکا ونه به اظھارات دراين مصاحبه.
عجيب اينکه حتی تا مصاحبه قبلی اعليحضرت؛ ھنوز توسل ايشان به آمريکا برای حمايت از مبارزه برای
نجات ايران دربياناتشان درخشش ناراحت کننده ای داشت ويکدفعه اين تغيير را نميتوان امری سرسری
گرفت .در اھميت اين جبھه گيری تازه ايشان عليه سياست آمريکا ميتوان گفت درمدت سی و پنجسال
گذشته حتی اشاره کوچکی که بتوان آنرا يواشکی اعتراض به سياست آمريکا تلقی کرد ديده نميشود.
معلوم است وقتی ايشان ھمه چيز را برای ملت ايران وحتی خودشان و يارانشان از آمريکا خواستار باشند
معنايش اين است که آمريکا منزه ازسوء نيت و واجد سياست روشن و آزادگی وامثال آنھاست و با اين
برداشت ،استيضاح دراين مصاحبه از آمريکا جای سواالت بسيار را پيش ميآورد از جمله اينکه آن گواھی
ميھن پرستی وسکوالر بودن را اگر آمريکا داده باشد چه کسی بايد آنرا از قاب اعتبار در آورد ،و آن تز
اعليحضرت که >تا کمک از جانب کشورھا نباشد مبارزه بجائی نميرسد< حال بجای آمريکای ضعيف
ودرمانده کدام کشورقراراست ارباب مالی وحمايتی مبارزه باشد؟!
اصرارھای مکررونگرانی ھای ميھن پرستان دراينکه اعليحضرت تا اين حد خودرا وابسته به آمريکا
ساخته اند برای ھمين سلب آزادی عقيده است که امروز حقيقتی راکه بيان ميفرمائيد ،سبب ايجاد تضاد
١
وتاثير آن درشخصيت ايشان ميگردد.

 - ١اگر پيوند گفتگو را از روی يوتوب برندارند ميتوان آنرا در اين آدرس گوش کرد .البته به دليل درھم ريختگی و بی رويه بودن
تارنمای رسمی اعليحضرت نمی توان گفتگو يا پيوند نوشته ھارا در سايت تازه تغيير يافته ايشان پيدا کرد.
 https://www.youtube.com/watch?v=B6NR7CaBrM0&feature=youtu.beح-ک
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درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
دريافت اين تحرير براين برداشت است که ازھنگام تشکيل شورای تجزيه طلبان حمايت وکمک سياسی از
شورا از گردن آمريکا ساقط و محول کشورفرانسه شده است؛ و اين اشاره ھم ميتواند مزيد بر دريافت
گردد که آقای اوباما بموازات تشکيل شورای تجزيه طلبان گفت> :دوستان آمريکا بايد قدری جور آمريکا
را در سياست ھای جھانی تحمل کنند< وبعد از اين اشاره اوباما بود که سروصدای تشکيل شورای تجزيه
طلبان درفرانسه شنيده شد و اعليحضرت ھم به استقرار پايگاه مبارزه شان در فرانسه دلشادی نشان دادند.
استناد به گرايش شورای تجزيه طلبان به فرانسه وسياست آن کشور در ھمان زمان در يکی ازتحريرات
مطرح شد وبنظرميآيد که خانم )ليال( نازيال گلستان ورضا پيرزاده کسانی ھستند که بنمايندگی شورای
سياسی وزارت خارجه فرانسه برتصميمات اعليحضرت بنام رئيس شورا نظارت تام وتمام دارند وخالی
شدن دبيرخانه از افراد سابق و تصرف دبيرخانه ازسوی پيرزاده و خانم گلستان ازتوابع ھمان تصميم
است .بنابر اين به مصداق )نو که آمد ببازار کھنه شود دل آزار( آمريکا شد دل آزار.
ﻗﻀﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
مشخص نيست که اعليحضرت از آمريکای اوباما چه انتظاری دارند که برآورده نشدن آن حمل برضعف
و کوتاھی اوباما شده است .آيا انتظار تعقيب سياست بوش را درعراق نسبت به ايران داشتند که اوباما
آنطورعمل نکرد؟ گمان نميکنم .انتظار سخيفی است تا ازاوباما درميان باشد که اومنافع کشورخودش را
بر درخواست ھای ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ترجيح ندھد ،اوباما درتامين منافع کشورش نسبت
به ايران گامھائی رابرداشته است که ھيچ رئيس جمھوری قادربه انجام آن نبوده است.
اوباما توانست رئيس جمھور ،جمھوری اسالمی )حسن روحانی( و وزيرخارجه )جواد ظريف( و صالحی
رئيس سازمان انرژی اتمی ايران را به نوکری خود در آورد و از شيطان بزرگ به کدخدای محترم وقابل
اعتماد تبديل شود – او توانست اپوزيسيون ايرانی جمھوری اسالمی خارج از کشور را دھنه بزند و در
اختيار بگيرد -اوتوانست جمھوری اسالمی را از فعاليت ھسته ای باز دارد -اوتوانست حدود  ١٨٠ميليارد
دالر دارائی ھای بلوکه شده ايران را ببلعد -اوتوانست قدرت سياسی انگلستان را که بصورت اصولگرايان
بر ايران حکومت دارند متزلزل کند که پايان اين تزلزل سقوط قابل پيش بينی است – او توانست با اھرم
تحريم ھا قالده ای سخت به دھان ودست وپای حيوان وحشی جمھوری اسالمی بزند و از ھمه مھمتر
توانست  ٢۵سال وشايد ھم برای قرنھا برگرده ملت ايران سوارشود دستآوردی که درھيچ ويرانه ای
سابقه ندارد.
اوباما گره ای راکه ميتوانست بادست بازکند از دندان استفاده نکرد ،بجای جنگ بايک امضا  ٢۵سال
سلطه اقتصادی وسياسی ونظامی خودرابرايران تحميل کرد  ٢۵سالی که ممکن است اثری ازجمھوری
اسالمی ويا ھمين حيوانات حاکم باقی نخواھد ماند ولی نفوذ وتسلط آمريکا کماکان ادامه خواھد داشت آيا
عوارض اين تسلط  ٢۵ساله ميتواند ازديد وتفکرميھن پرستان بدوربماند؟ مقصود ھمان  ٢۵سالی است
که شورای تجزيه طلبان ورئيس آن کوچکترين اعتراضی به اين تضيع وتجاوزبه حق مسلم وحاکميت ملی
ايران نکردند.
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درزبان فارسی ما ضرب المثلی است که ميگويند )رطب خورده منع رطب کی کند( اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻛﻪ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻘﺮر درﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت اﻳﺮان ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ,ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﺎﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺸﻮردﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﻛﻢ ﻛﺎري وﺑﻲ ﻋﺮﺿﮕﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ
)ﻳﻚ ﺳﻮزن اول ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺰن وﺑﻌﺪ ﺟﻮال دوز ﺑﻪ دﻳﮕﺮان(.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
بيانات مفصل وتکراری اعليحضرت نشانگر اھميت ايشان به ماھيت جمھوری اسالمی است نه شکل نظام
واين ازنکات اتکائی است که درغالب بيانات ايشان مواج است >شکل نظام ازمشروطه وجمھوری مھم
نيست ماھيت آن مھم است< اعليحضرت بجای کلمه سلطنت از واژه مشروطه استفاده ميفرمايند و اين از
آموزشھای داريوش ھمايون است که احتياط جدی ايشان در نامبری ازسلطنت را حفظ ميکند.
اين خواست مھم اعليحضرت را ھمين آقای اوبامای ساده لوح دارد به فعل درميآورد؛ کودتای خزنده شيخ
حسن که به حمايت صريح وقاطع آمريکا واصالح طلبان وجنبش سبز وشورای تجزيه طلبان در جريان
وقوع ھست ماھيت جمھوری اسالمی را از واليت فقيه ونيز سياست تھاجمی جمھوری اسالمی به
کشورھای ديگر پاک خواھد کرد وبا اصالح قانون اساسی ،جمھوری اسالمی با ماھيت دمکراتيکی نسبی،
مدارجی ازخواست اعليحضرت را در دامان سياست ونفود فراگير آمريکا در ايران تامين خواھد نمود؛ و
چون خواست شورای تجزيه طلبان انتخابات آزاد است اين خواست ھم درطبق اخالص يعنی تائيد آمريکا
و اتحاديه اروپا به آزادی انتخابات تقديم شورا خواھد شد تا شورا در نھايت سربلندی تابلوی انتخابات
آزاد خود را پائين بکشد وپيروزی بدست آورده را جشن بگيرد ،و تجزيه ايران ھم چنانکه ناظريم بموازات
کودتای آمريکائی شيخ حسن درحال رشد وتحقق خواست شورای تجزيه طلبان به پيش ميرود.
اعليحضرت سی وپنجسال صبرکرده اند يکی دوسال ديگرھم صبربفرمائيد که گفته اند> :گرصبرکنی زغوره
حلوا سازند< شيخ حسن به کمک آمريکا و عملجات ايرانی آن کشور ،از جمھوری اسالمی والئی يک
جمھوری با ماھيت مورد قبول نسبی اعليحضرت خواھد ساخت و تز اعليحضرت به اينکه بين جمھوری
وسلطنت تفاوتی ندارد وماھيت آن مطرح است صوررت اجرائی خواھد يافت.
ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﻣﺬاﻛﺮات
اعليحضرت تصميم حکام آژانس اتمی ومذاکره آمريکا و جمھوری اسالمی )ايران( را کال بيفايده وبی تاثير
در وضع اقتصادی مردم وسياست صدور ايديولژی اسالمی ميدانند.
اين مورد راھم ميتوان نبوغ فکری جديدی ازايشان دانست زيرا در رابطه بابرجام وقبل از آن اجازه مذاکره
با جمھوری اسالمی را به آمريکا داده بودند وفرمودند با مذاکره آمريکا و جمھوری اسالمی موافقم زيرا
سببب آزادی ھا ،رفاه بيشتری برای مردم ايران خواھد شد؛ و درمورد برجام ھم بفرمايش خودشان استقبال
از برجام را تنھا با شرط خودداری ازپرداخت دارائی ھای مصادره شده به ايران اعالم فرمودند که بعدا
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درمصاحبه ديگری پی آمد آن از رھبران کشورھای  ۵+١ھم خواستند که عالوه بر نظارت برپولھای بلوکه
شده ايران به رعايت حقوق بشرھم چشمکی بزنند.
فکر ميکنم بعد از آن اجازه دادن واظھارنظروشرط گذاشتن برمذاکرات برجام و مطالب عنوان شده دراين
مصاحبه موجد حرفھائی خواھد شد که شخصيت ھا ھمواره ازطرح آن متاسف ميگردند.
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
اعليحضرت اينبار سران جمھوری اسالمی را به درستی به حيوانات تشبيه فرمودند ،البته مقصودشان از
حيوانات ،حيوانات آزار دھنده و وحشی است زيرا تکيه گاه بيانشان گواه اين تميزاست ولی به اين موضوع
اساسی که ايشان برای بيرون کردن اين حيوانات وحشتی از وطن وخانه شان دراين  ٣۶سال چه کرده
اند توضيحی ندادند.
گرچه اسنادی وجود دارد که بارھا فرمودند کاری با اين حيوانات نداشته باشيد تامن بگويم چه کنيد و
خودشان ھم يکباراز آن حيوانات خواستند که با عزت واحترام به ويالھائی که ايشان در کشور اردن برای
آن حيوانات فراھم خواھند کرد تشريف بياورند ،و يکبارھم بنام شورای تجزيه طلبان نامه ای به رئيس
ھمان حيوانات با دادن عنوان آيت ﷲ رھبر جمھوری اسالمی نوشتند ،که قدرت را ترک کند نميدانم چگونه
رئيس شورای تجزيه طلبان که انسانی عاقل وبالغ وسياسی است ،نميداند که با نامه نمی شود حيوانات
وحشی مرزعه ايران را بيرون راند و ھرگز ترک نميکنند ،وقتی رئيس حيوانات آيت ﷲ و رھبر شناخته
شد ،امر بيعت با آن حيوان صورت گرفته است ،اتفاقا آقای قائم مقامی متوجه موضوع شد و گفت نامه
مزبوربرای جمھوری اسالمی ايجاد مشروعيت ميکند.
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ دوران اﻓﺘﺨﺎر
ازمواھب اين مصاحبه اشاره ای به بيانات شاھنشاه ودورانی که افتخارايران وجھان بحساب ميآيد است.
بار فلسفی مھم ھمراه قائمه ھای تاريخی است ولی اين سخن درمقابل تاکيدات مکرر
سخن زيبا با ِ
اعليحضرت که ايشان با گذشته کاری ندارند وازگذشته انديشان بنام مرده پرستان ياد کردند و بنابر اعالم
داريوش ھمايون >يکی ازافتخارات وتصميمات مھم شاھزاده اين بود که ازگذشته انديشان بريده است<
به دل اين سرباز که سی سال است انتظارچنين بيانی را ازاعليحضرت دارم متاسفانه ننشت.
رﻫﺒﺮي
اعليحضرت با اشاره به مشکالت جھان خاصه سوريه وروسيه وايران وجود يک رھبری قوی را چاره
ساز ميدانند ودراين مورد با مثال آوردن نقش روزولت وچرچيل درجنگ جھانی دوم يک مقايسه ضمنی با
باراک اوباما کردند ونتيجه گرفتند که تحوالت مستلزم رھبری قوی است.
اسناد مبارزه نشان ميدھد که بزرگترين ووقت گيرترين موضوعات حاد مبارزه مسئله رھبری مبارزه بوده
است که يک طرف که ايرانيان خارج وحتی دانشجويان داخل ايران بوده اند فرياد رھبری ولزوم آنرا بکرات
به گوش اعليحضرت ومردم جھان رسانده اند ويک طرف ديگرشخص اعليحضرت بودند که رھبری را
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درجامعه ايران يک فکر و اقتدار کور ميدانستند وشعار >تافرھنگ رھبری اصالح نشود کاری نميتوان
کرد< سنگردفاعی ايشان بود وعجيب اينکه درھمين سنگر دفاعی ھم فرمان ميدادند که کسی کاری نکند
تامن بگويم که چگونه وچکاربکنند که ھزينه آن کم ترباشد.
ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺳﻨﺖ وﻣﻨﺶ اﻳﺮاﻧﻲ دررﻫﺒﺮي وﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ درﺗﻜﻠﻴﻒ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ واداﻣﻪ درﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺎﻛﻢ وﻏﺎﺻﺐ ﻛﺸﻮرﻣﺎﺳﺖ
خيلی عجيب است رھبری برای جھان الزم است ولی برای مبارزه با جمھوری اسالمی سم است وبايد از
آن پرھيز کرد ،آنھم تا اين حد که >اين را بھتون بگم ھرچه اصرارکنيد نه رھبری ميکنم ونه کسی را
برای رھبری انتخاب ميکنم<
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ
در اواخربيانات اعليحضرت درعين اينکه احساس خستگی ميفرمودند اظھار داشتند تا آخرعمرم اگر در
تبعيد باشم کوچکترين معامله ای با اين رژيم نخواھم کرد.
بيان اعليحضرت ناشی ازاحساسات وخستگی بر آمده از اين مصاحبه است؛ اعليحضرت با جمھوری
اسالمی بيعت فرموده ايد يادتان نيست؛ بارھا و بارھا مسئله بيعت اعليحضرت با شورش  ۵٧و دستآوردھای
آن از جمله جمھوری اسالمی وقانون اساسی آن و رھبری آن مورد بحث ونقد قرارگرفته است واصوال
يکی ازبدبختی ھای مبارزه ما ايرانيان ھمين بيعت اعليحضرت با شورش ودستآوردھای آن است.
اگرمقصود اعليحضرت ازمعامله خريد وفروش است که نميدانم؛ ولی ھمين درخواست انتخابات آزاد و نامه
نويسی خطاب به رئيس حيوانات معامله سياسی است.
ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي آﻣﺮﻳﻜﺎ
به تصوراعليحضرت >ايرانيان برای آمريکائی ھا يک نقش کليدی قائل ھستند< باورنميکنم که برداشت
ايرانيان ازآمريکا چنين باشد بلکه باور درست ومستند اين است که بخشی ازايرانيان خارج از کشور
ھستند که برای آمريکا در ايران نقش کليدی و آقائی بی حد وحصر قائلند ودرصدرھمه آنھا شخص
اعليحضرت قرار دارند واين يک بدبختی است که انسان برای بيگانه نقش کليدی قائل باشد .اعليحضرت
در دنباله بياناتشان درمورد نقش کليدی آمريکا جنبش سبزرا دليل ميآورند که آمريکا از حمايت جنبش
سبز عقب نشينی کرد؛ آيا به اثرات اين اشاره آگاه ھستند وموضع خودشان را درسپر قرار دادن در مقابل
سبز مورد حمايت آمريکا ارزيابی ميفرمايند.
جنبش ِ
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ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ وﻛﻤﺒﻮد آب
اعليحضرت اشاره ای داشتند به اينکه ايران ظرف  ٣٠سال آينده گرفتارکم آبی وخشکسالی خواھد شد و
آب مخمصه کشورھا ست نه نفت.
مطالعات اعليحضرت مبارکشان باد ولی بجاست که نيم نگاھی ھم به  ٢۵سال حق راستی آزمائی برحق
حاکميت ايران توسط کشورآمريکا داشته باشند که اگرکم ابی وخشکسالی يک امرتحقيقی واحتمالی است
ولی حاکميت امريکا برکشورما ظرف  ٢۵سال يک موضوع قراردادی است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ
آقای قائم مقامی با تشريح بيانيه حکام آژانس بين المللی اتمی اين نتيجه را ارائه داد:
از آنجا که بنا برگزارش آژانس ،جمھوری اسالمی ازسال  ٢٠٠٣تا سال  ٢٠٠٩فعاليت ھای اتمی داشته
لذا معلوم ومحرزاست که فتوای خامنه ای واظھارات به اينکه جمھوری اسالمی پيگير برنامه ھسته ای
نظامی نيست؛ دروغ بوده است.
پاسخ ايشان اين است
برای حفظ اسالم وبرای حفظ نفوس مسلمين ،فساد واجب است ،دروغ گفتن واجب است شراب ھم الزم
است = آيت ﷲ روح ﷲ خمينی.
)صحيفه امام جلد  ١۵صفحه (١٠١
آقای قائم مقامی سابقه خدمت درنظام پادشاھی ايران را داشته است ولی به اعتبارزمان با داشتن سرمايه
اعتباری ازدوران سلطنتی ايران بنابراظھارخودشان يک جمھوريخواه ھستند.
درمصاحبه چندين بارايشان ازواژه قربان درمکالمه با اعليحضرت استفاده کردند قربان به معنای تصدق
و قربانی شدن است .يک جمھوريخواه محال وممتنع است.

