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  حقوقدان  -امير فيض

   ٢٠١٠جوالی  ٢٧سه شنبه 

  ٢۵۴٩امرداد  ۵بهرامشيد 

شناخته » ارگانيکی«درفرهنگ و ادب ما ايرانيان، احترام وبزرگداشت پدر و مادر يک خصيصه الهی ويک قانون طبيعی 
ايرانيان ايستادگی در . يرينه دارند و نميتوانند خالف آنرا تصور کنندايرانيان به رعايت اين مسير اخالفی عادت د. شده 

وفرزند را ه بد طينتی وباصلی به شمار می آورند يرمقابل پدر را تحمل نمی کنند و آنرا هرچند از باب انتقاد باشد، به س
  . سرکش و اورا نفی می نمايند

پسر شيخ فضل اهللا نوری آخوندی . هتک حرمت پدر را به وسيله فرزند نمی پذيرندايرانيها تحت هيچ شرايطی وبهانه ای 
آزاديخواهی مقابل پدرش ايستاد و هنگام که درجه اشتهاد داشت ومعروف به مخالفت با مشروطه خواهی بود، به ادعای 

برمراد خود سوار شدند، همان فرزند ) سازگارای امروز(اعدام شيخ کف زد ولی پس از آنکه مشروطه خواهان آنروز 
  . شيخ را چنان منفور ونفرت زده کردند که ديگر اسمی از آن نيامد ونبود

چندان دور، قضاوت وبيانات اعليحضرت نسبت به پدر و پدربزرگشان در روندی بود که نميشد حريم  درسالهايی نه
اين روال نا موزون تاحدی مشهود بود که حتا در يکی از مصاحبه ها . ران اصيل را در آن يافتياحترام مورد انتظار ا

  . »داده استرضا پهلوی به پدرش اعالم جنگ «: مصاحبه کننده که يک خارجی بود گفت

ی هم اين ارادتمند از آنچه که ميتوان آن را قضاوت اعليحضرت نسبت به وقدراسناد مبارزه نشان ميدهد که سلطنت 
  . اجازه فرماييد با آوردن اين بيت آنرا شاهد تالمات خودمان ارائه بدهيم. پدرشان ياد کرد، بسيار ناراحت بودند

  برآنچه بر من و تو رفته است در اين ايام    ود مپرس شرح اين واقعه که شوم ب

اين ناراحتی و تاسف آشکار نه از اين باب بود که قضاوت های نادرست اشخاص وحتی اعليحضرت نسبت به پدرشان 
ممکن است حقيقت قضاوت عادالنه وحکيمانه تاريخ را نسبت به شاهنشاه ايران تاريک سازد زيرا که حکما را عقيده بر 

  . ا که می کوشند مصداق اين بيت استو نتيجه کار آنه »آفتاب حقيقت پوشاندنی نيست«که  اين است

  و چه کاست ودزبرآن کوه چه اف کهبنگر     مرغی که برآن کوه نشست و برخاست 

خورشيد نه مجرم است ار کسی «ه بياد دارم قرينه ميگيرم کحکيم خواجه عبداهللا انصاری بيتی دارد که قسمت دوم آنرا 
  »بينا نيست

چنان با وجود مراتب فوق، زخمی که برما سلطنت طلبان وارد شده بود، با مرحم حکما و شعرا درمان پذير نبود، و هم
  . مارا می سوزاند حو سوزش آن فراسوی جسم، جان و رودرد

  



ی ا گ ا ت  راه اخالق و   واما باز

بايد شاکر و متشکر باشيم که اعليحضرت به حضور اين مصيبت بزرگ وتاثير آن در جامعه ايرانی گرچه واقف بودند 
يت، اعتبار و شرافت اخالفی، تعصبات ولی موفق شدند که خودشان را از اين مهلکه کنار بکشند، مهلکه ای که شخص

  . فرهنگی و در نهايت کامليت انسان را براحتی برباد ميداد

پيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد درگذشت شاهنشاه ايران، سلطنت طلبان را ذوق زده کرده زيرا سالهاست که از اين 
ه آنرا به فال نيک بگيريم و آنرا مقدمه ای فرصت وگراميداشت وياد شاهنشاه ايران محروم بودند؛ همه ما حق داريم ک
  . برای بازگشت به اصل بدانيم و توفيق ايشان را در اين راه پر مانع آرزو نماييم

ت جا ھم ا ه    : ن

ه همراه نبايد که ديدگاه های اعليحضرت را نسبت به پدرشان که با يک تجديد نظر بسيار درست و اساسی وحق پسندان
فصل کتابشان را  ١٢است، فقط در اين بيانيه جستجو کرد بلکه اين توجه بسيار مهم است که اعليحضرت يک فصل از 

صفحه  ۴٠پدرم شاه ايران «به شاهنشاه ايران و رضا شاه کبير اختصاص داده اند وزير عنوان » زمان انتخاب«بنام 
  . ات شاهان پهلوی مقيد دانسته اندخدم صفحه ای کتاب خودشان را به تجليل از ٢٢۶ازکتاب 

اميدوارم که در فرصتی نزديک افتخار تجزيه و تحليل موضوعات مطروحه در کتاب تازه اعليحضرت را تحصيل داشته 
  . باشم

وخ   : خ و 

اعليحضرت ) ١٣٨٩=  ٢۵۴٩(م که تقاضا کنم که بيانيه پنجم امرداد ماه سال جاری از ايرانياران گرامی اجازه می خواه
» زمان انتخاب«ايشان گرفته و آن بيانيه ومراتب نظراتشان در کتاب  یرا به فال نيک وبازگشت به اقتضای طبيعت واال

ايران بگيريم و آنها را کال نسبت به شاهنشاه ايران را ناسخ برداشت های سطحی و القايی ايشان نسبت به شاهنشاه 
منسوخه وغيرقابل استناد مورخين و محققين بشمار آوريم واميدوار باشيم که اعليحضرت مرز های حساس ناسخ و 

  .ی را برآن وارد نفرمايندشمنسوخ فرمايشاتشان را منظور داشته و خلل و اغتشا

  

 -----------  

 -------  

. نظور استناد نوشته ای که از تارنمای شهريار ايران برداشته شده است در پايين اين برگ عينا آورده می شودبه م
توضيح آنکه اين نوشته در دو آدرس در تارنمای ايشان يکی با آرم سلطنتی وديگری بدون آرم سلطنتی موجود است که 

  .دراينجا نمونه دارای آرم آمده است . هردو آدرس ها در زير آن آورده شده است

  

  



  

  
 در سالگرد درگذشت پدرم

  ١٣٨٩پنجم امرداد ماه 
  
  

سی سال پيش پدرم با چشمی گريان و دلی افسرده خاک وطنش را ترک گفت، در اين آرزو که با رفتنش 
هموطنانش در آشوب انقالب بر زمين آرامش و صلح از دست رفته به ايران عزيزش بازگردد، خون 

  .نريزد و بيگانگان با گسترش دامنۀ ستيزخانگی سودای تعرض به ايران در سر نپرورانند
  

اما، نه تنها آرزوی او بلکه آرزوی هيچ يک از ايرانيانی که به اميد دسترسی به آزادی ها و حقوق بشر 
بندش مسلط شدند که در اين سال ها با ايران و کسانی بر وطن دل. به پيشباز انقالب رفتند برآورده نشد

اينان از خونريـزی و خــرابی های بی . فرزندانش آن کردند که هيچ دشمن بی رحمی در تاريخ نکرده بود
شمار، از ستيز با همۀ حقوق و آزادی های مردم ايران، از ماجراجويی و جنگ طلبی، از هدر دادن 

تحقير نام بلند ايران در جهان، يک لحظه هم دست نکشيده اند و  سرمايه های انسانی و مادی وطن و از
  .من يقين دارم که نخواهند کشيد

  
می گويند، و درست می گويند، که تاريخ داورنهايی نيک و بد کارنامۀ کسانی است که در زندگی مردمان 

ُ           ره ر خ نمی دهد اما، اين داوری در يک آن و يک با. و در سرنوشت جامعۀ خويش نقشی عمده داشته اند    
اعضای هرجامعه ای پيوسته در کار . و شمار داوران کارنامه ها محدود به محققان و نويسندگان نيست

  .اين داوری اند
  

ترديد ندارم که اين داوری . داوری ايرانيان دربارۀ کارنامۀ پدرم نيز همچنان ادامه دارد و خواهد داشت
  .د و فرزندانش را سربلند تر از هميشه خواهد کردهميشه منصفانه خواهد بود، روان پدرم را شا

از همۀ هم ميهنان عزيزی که در سالگرد درگذشت او خود را دراندوه من و خويشانم شريک دانسته اند 
  .صميمانه سپاسگزارم

  
  

  رضا پهلوی
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