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  حقوقدان -اميرفيض

  1 شهادت 

گاھی ھائی آمقابل تکليف شھادت نسبت به  در درگذشت شادروان واالحضرت شاھپورغالمرضا پھلوی مرا
  .ن شادروان داشتم قراردادآ که از

شھادت با مرثيه اين است که مرثيه ناشی ازاحساسات است ولی شھادت ازمسيروجدان درمقام فرق بين 
   .ن تضمين ميشودآاصالت وراستی  ،وھمواره باسوگندتکليف قرارميگيرد 

چگونگی افتخارتحصيل  ٢۵٢صفحه  از  ١٣۶٨ ماه سال  بانآخاطرات وکيل دربار> بتاريخ درکتاب <
اقدامات وکالتی ام برای واالحضرت  مچنين موارد عديده ای ازوکالت واالحضرت بتوضيح رفته است وھ

را  اکنون بجا ميدانم اولين شھادت خود ،که ھمه ازباب شھادت ميتواند محسوب شود ؛شده است بازگو
   .که متضمن برداشت مھمی است به پيشگاه تاريخ وعدالت بيان کنم

  اولين وكالت ازواالحضرت 

. موضوع مطروحه تصرف روزی ازسوی دفترواالحضرت احضارشدمسال اول ويا دوم وکالت من بود که 
 ری توسط شرکت برق منطقه ای تھران بود که بمنظور باد شھرآاراضی علی  زمين ھای واالحضرت در

   .گرفته بود شرکت قرار نياز مورد شبکه انتقال برق)نصب پايه ھای فلزی فشارقوی (

رسانده بود برای واالحضرت اين سوء تفاھم  باد بعرضآاراضی علی  واالحضرت در باگزارشی که پيشکار
خصومت با واالحضرت مسيرپايه ھای برق را  سر شده بود که کارمندان شرکت برق منطقه ای از ايجاد

ناراحت  اين موضوع بسيار زمين ھای واالحضرت بگذرد ولذا واالحضرت از طوری انتخاب کرده اند که از
عرض کردم نسبت به موضوع ھيچ سابقه ای ندارم اجازه  .ايشان قضيه را فرمودند ونظر خواستند ،بودند

   ؟اضافه کردند کی شروع ميکنيد فرمودند خيلی خوب ولی زود و ؛بفرمائيد مطالعه وتقديم گزارش شود

 ھا که نھايت ھمکاری را با مراجعه به شرکت برق منطقه ای واداره مھندسی ومستشاری وديگرقسمت
ايرانی  شبکه  فشارقوی برق توسط کارشناسان خارجی و ه مسيرشد ک ن اداره کردند احرازآھم مسئولين 

ن متخصصين آمسائل فنی انتخاب شده وبرای  ديگر روی نقشه ھوائی با توجه به وضع جغرافيائی و از
   .ابدا روشن نبوده که مالکين اراضی مسيرپايه ھای برق چه کسانی ھستند

                                               
 ک-ح –دن شھادت و آگاھی ھای الزم در اين رابطه است مرگ بصورت شھيد شدن نيست منظور دامنظور  -١
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ميل  صدای او ناراحت بود و و سر وت واالحضر شرکت برق منطقه ای که ازمقاومت سرسختنانه پيشکار
استقبال کرد ومدارک واسناد الزم را  ه من بسيارعمراج داشت قضيه به اطالع واالحضرت رسانده شود از

   .برای مطالعه دراختيارم گذاشت

دفتر واالحضرت به شرکت برق منطقه  احرازصالحيت من برای تعقيب موضوع، با وکالت نبود بلکه از
ن شرکت برای مذاکره نسبت به اراضی واالحضرت آاين دفتربه  يرفيض بنمايندگی ازقای امآای تلفن شد که 

  .باد مراجعه خواھند نمودآدرعلی 

باری دوسه روز بعد با تعيين وقت قبلی حضورواالحضرت شرفياب شدم  گزارشی راکه مستند به اسناد 
خوزستان  ب مسيرانتقال برق ازرسانده واطمينان دادم که انتخا . جريان را به استحضارھمراه داشتمرا بود 

به ھيچوجه  کارشناسان خارجی پياده و ديگرشھرھای ايران يک پروژه ای است که تحت نظر به تھران و
قانون خاصی ھم تصويب  مالکين اراضی واقع درمسيير مورد توجه نبوده اند واضافه کردم که برای اينکار

   .برق منطقه ای دريافت کنندشرکت  را از شده است که مالکين حق دارند بھای اراضی خود

داشته که بھای  توضيح دادم که قانون مزبور مقرر ؟واالحضرت فرمودند  پس اين اراضی را دولت ميخرد
ن به قيمت روز توسط کارشناسان مرضی الطرفين ارزيابی ونقدا به مالکين پرداخت آ زمين ھا واعيانی در

   .خواھد شد

   .د  اگروکالتی ھم الزم است بياوريد امضا کنمفرمودند که خوب شما اين کاررا بکني

واالحضرت گرفتم که شايد  ای را که ھمراه داشتم پرکردم واين اولين وکالتی بود که ازھمانجا وکالتنامه 
  ٢ )۵٧سال تا شورش  ١٨( سال قبل بود ٢٩حدود 

نجانب دروکالت ھيچ فراموشم نميشود باچه دقتی وکالتنامه را قرائت کردند ودرمورد اختيارات که به اي
   .را پرسش ميکردند نھاآنامه قيد شده بود  توضيخ ميخواستند وتالی فاسد عدم ذکر 

درمورد اسقاط کافه خيارات که درحدود اختيارات وکيل نوشته ميشود والزمه تنظيم سند رسمی است 
 کال که درئين نامه کانون وآالوکاله پرسش فرمودند الزم شد که  توضيح بيشتری خواستند ازميزان حق

   .برايشان توضيح بدھمرا پشت ھروکالتنامه درج شده است 

ھيچ  از ۵٧ن تاريخ تا سال آ از نروز وآن وکالت نامه دقت نشان دادند که من تا آنقدر درامضای آبھرحال 
   .موکلی نديده بودم

، موضوع وکالت مشکل نبود يک سلسله کارھای اداری شامل تفکيک زمين مورد باری کارراشروع کردم
دفترخانه ودريافت بھای معامله الزم بود تا  ، تنظيم سند رسمی در، انتخاب کارشناسنياز شرکت برق

   .موضوع وکالت انجام شود

روزی که بدفترخانه مراجعه وپس ازامضای سند رسمی چک بھای معامله  را دريافت کردم ازھمان جا 
گفتند واالحضرت  ،هللا خانقای ولی آپيشخدمت مخصوص ايشان  ؛ تلفن کردمواالحضرت  به حضور

                                               
اب و ) سال تا تاريخ نوشته شدن کت٢٩رخ داده است ( ١٣٢٩نوشته شده و کاروکالت در سال  ١٣۶٨در سال » وکيل دربار«کتاب  - ٢

  ک-ح  -۵٧سال پيش از شورش  ١٨
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 ولی هللا خان گفت پس منتظر .ن کارتمام شدآمھمی نيست بعرضشان برسانيد که  فتم کارگ سرغذا ھستند
خوب به حمدهللا چند دقيقه بعد خود واالحضرت با تلفن صحبت فرمودند وگفتند < ؛بمانيد که کاری ھم دارند

  >بينيمبه خيرگذشت بيائيد شمارا ب

باتفاق به  وردند وآتشريف  طبقه باال به دفتر از ؛بود که شرفياب شدم ظھر يک بعد از ساعت درحدود
دقيقا يادم (ھزارتومان ميشد  ١٠٠الی  ٨٠مبلغ زيادی نبود نزديک به  ،چک را تقديم کردمرفتيم  دفتر

  .نيست)

 شما چقدربعد پرسيدند که حق الوکاله  .فرمودند سرراه بحساب من دربانک بگذاريد پشت چک را امضا و
اين وقت شرفياب  کردم تعجيلی نيست بنا به عالقه واالحضرت بود که در ،باب تعارف وادب عرض ازاست 

  .شدم واال مزاحم نميشدم

ن آ. بالفاصله چکی بمبلغ حق الوکاله که رقم فرمودند ھيچ فکرنميکردم  که کاربدون دردسرتما م شود
 در که خرده ھم داشت بدون ريالی کم ويازياد نوشتند و درست بياد دارم حسب ائين نامه وکال تعيين شد و

   .نھم نوشتند که بابت حق الوکاله استآمتن 

الوکاله ای بود که درتمام  نين تنھا حقواالحضرت گرفتم وھمچ الوکاله ای بود که از اين چک اولين حق
  .به دستم رسيدبموازات انجام وکالت بدون ھيچ فاصله ای ويا مکاتبه ای  ن سرعت وآمدت وکالتم به 

ھمان کتاب خاطرات پياده شده که  ٢۵۴دررابطه با ھمان وکالت موضوع قابل ذکرھم ھست که درصفحه 
  .ن اين استآفشرده 

جود داشت که ئين نامه قانون واگذاری اراضی به شرکت برق درمورد انتخاب کارشناس اين قيد وآ در
کارشناس مورد توافق وتراضی شرکت  مرضی الطرفين قطعی است ولی ھرگاه انتخابنظريه کارشناس 

که بالطبع اين طريق چون مانع  ،نميگرفت حق اعتراض برای طرفين باقی بود مالک اراضی قرار برق و
تجديد کارشناسی معموال بنفع مالک زمين تمام ميگرديد  ؛پيشرفت برنامه ھای کاری اداره برق ميشد

ن با آتفاوت  الطرفين به استحضار ايشان برسد وبراين الزم بود که موضوع انتخاب کارشناس مرضی بنا
  .ن شودکارشناس منتخب طرفين بيا

ئين نامه  اجرائی قانون انتقال اراضی را به آ ؛شناس رسيد نکه موضوع وکالت به ارجاع بکارآ پس از
به قيمت باالتری حضرت رسانده واحتمال اينکه با عدم استفاده ازکارشناس مرضی الطرفينی واال استحضار

گفتند بعقيده شما کدام راه  ،اينکه چند سوال فرمودند توضيح دادم  پس از بھای اراضی دست يابيم  برای 
   .انتخاب شود بھتراست

عرض کردم چون واالحضرت اولين شخصی ھستند که مشمول قانون مزبورميگردند بھتراست ازطريق 
رفين به ختم موضوع ميباشد  گرچه انتخاب کارشناس مرضی الطرفين اتخاذ گردد که ھم دليل حسن نيت ط

ت که  نھم معلوم نيسآ ت طريق ديگرسبب تعيين بھای باالتری برای اراضی واالحضرت بشود وممکن اس
  .به بھای طوالنی شدن اختالف بيارزد

   .فرمودند  ھرطورکه صالح است ھمان کنيد
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 اعتبار شخصيت و که با فينبنابراين بنده با اختياراتی که داشتم ازروش انتخاب کارشناس مرضی الطر
قای حاج آم واالحضرت ھم مالزمه داشت استفاده کردم درحاليکه درھمان پرونده برق اراضی موکلی بنا

  ۵٠٠تا  ۴٠٠اراضی افرادی به رقم  به متری سی وچند تومان ارزيابی شد و نيلی با اعتراض ھای مکرر
لایر  ٢٣٠اس مرضی الطرفين درمتری طريق کارشن ھم رسيد درصورتی که زمينھای واالحضرت از لایر

    .ارزيابی شد

  شهادت من 

غالمرضا پھلوی وکيل حقوقی واالحضرت شاھپور و سال مشاور ٢٠شاھد که من باشم شھادت ميدھم که 
کمال بيداری وجدان ومسئوليت اخالقی وحقوقی مراتب زيرا را به تاريخ وانصاف شھادت   در بودم و
  :ميدھم

حضرت ازموقعيت ونام خود استفاده کرده وقدمی درناحق کردن حق کسی ھييچکاه نديدئم که واال **
  .بردارند

ايشان بود که بسرعت حقی را که بايد به کسی بپردازند تاخيری نشود درھمان  وسواس عجيبی در **

 اشاره ای ھست که اين تغّير و )رئيس دفترايشان( قای گيالنشاهآتغّير ايشان نسبت به  کتاب خاطرات از
   .بانک کشاوری بوده است پرداخت اقساط  وامی از چند روزه در واالحضرت برای تاخير ناراحتی

من ميدانم که  ؛ناحيه من فرمودند اخرين ديداری که درلندن با واالحضرت داشتم بدون طرح مطلب از در
 بشما بابت حقوق الوکاله بدھکارم صورت حساب ھم که نداده ايد فعال اين چک را داشته باشيد تا بعد و

ھمان کتاب  ٣١٧ صفحه دروجه بنده صادر فرمودند که فتوکپی چک درچکی به مبلغ يکصد ھزارتومان 
  ٣ .قابل مالحطه است

  

                                               
که اين چک ھرگز قابل وصول نبود زيرا پس  اينجا توضيح داده نشده ولی درکتاب روشن توضيح داده شده،در  -٣

به ھمين دليل رويه تھران ميسر نبوده است. و  هستاد اميرفيض بامکان دريافت ويا برگشت ا ١٣۵٧از شورش 
  ک-رويه چک را نزد خود نگاه ميداشت. حچک در کتاب گنجانده شده وگرنه اگر وصول شده بود بانک 
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واالحضرت تازمانی که درايران بودند حتی ھيچيک ازاقساط وامی که برای فعاليت کشاورزی  **
  .دامداری دريافت کرده بودند با عدم پرداخت مواجه نشده است

نون بسيارتمکين داشت ودرھرموردی که با ترديد مواجه بودند سوالشان اين بود واالحضرت به قا **
> بھمين جھت غالبا ھنگام مشاورت حقوقی کتاب قانون را ھمراه قانون دراين مورد چه گفته استکه <
   .داشتم

درتمام مدت افتخاروکالت ومشاورت حقوقی برای واالحضرت تنھا دريک مورد نظريه بنده را  **
   .نھم قرارداد با شرکت اسب دوانی خارجی برای مرکز سواری خرگوش دره بودآ رفتند ونپذي

  ريامھرتوجه توام با احترام فوق العاده ای داشت آر شاھنشاه طواالحضرت به منويات ورضايت خا **

  .)ن درکتاب خاطرات وکيل درباردرج استآموارد (

ده است چنانکه نسبت به واالحضرت ھای ديگرھم شايعات واتھامات ناراوی بسياری متوجه ايشان بو **
   .ن ظاھرشده استآبوده است  که به موارد مزبور درھمان کتاب خاطرات وکيل دربار اشاره وبطالن 

مسائل که درسالھای نسبتا قبل روزی که درباره  روحشان شاد وعشقشان به ميھن سرمشق ھمه ما باد 
مربوط  ما < ؛واالحضرت فرمودند  ،را ازمبارزه بتصوير کشيدم وتاسفمتخارمکالمه تلفنی داشتم  فايران ا

  >است )پھلوی جون (رضا رضا يم که فرمانده مانشاھنشاھی ايران ھست به دوران 

                                                                         

  

  

 


