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  حقوقدان -اميرفيض

ريائی برنامه آتلويزيون  با گفتگوی قابل تحسينی ۵٧ملکی  دررابطه با شورش دکترمھرا سرکارخانم 
 را سزاوار فرين ھاآ ،نجھت که با جلوه ھائی ازحقايق مستند ھمراه بودآ خاصه از .داشتند قای باقریآ

  ١  .است

موضوع شناسنامه <اينجانب  ١١/٢/٢٠١۴ ر مورخملکی با تحري تقارن زمانی مصاحبه خانم دکترمھرا
  .ارات سرکارخانم وارد باشدخشی ازاظھبرب الزم ساخت که توضيح زير ٢ >بھمن ٢٢سياسی 

دی ونابخردی کينه توزی وبی سوا) اين بود که <راملکیھفشرده اظھارات مصاحبه شونده (خانم دکترم
  .>گرديد ۵٧انقالب مدعيان روشنفکران باعث پيروزی 

 به ھمکاری حزب توده واينکه مريم کيانوری ازخانواده قاجاربوده و ،ايشان بمنظوراثبات صورت مسئله
 و کيانورینورالدين  تاثيرپذيردرھمکاری  جدی و نراموثریآ ،لطنت پھلوی کينه ای ديرينه داشتهبا س

ن آوعالوه بر انقالب بيان کرده  ميدانددرقالب  نراآکه مصاحبه کننده  ۵٧با شورشيان  مذھبی  ،حزب توده
شاره ابيعت با خمينی وبه موضوع دکترسنجابی رھبروقت جبھه ملی وخيانت به شاه وھمکارانش وتمجيد 

  .اب پيروزی شورشيان گرفته اندباس از مفصل وتاريخی داشته وکينه توزی او وھمکارانش ر ا

  تناسب دررابطه علت ومعلول

کينه توزی ويا نابخردی ويابيسوای  ،وجود تناسب است ،رابطه علت ومعلول                  ِ يکی ازاسباب تاويل  
ورھمان داستانی است که پشه آ. درست ياد بھيچوجه ندارد ۵٧روشنفگران، تناسبی با عظمت شورش 

   .ای به درخت کھنی گفت محکم باش که ميخواھم ازشاخه توبلند بشوم

تی ازنابخری وبی سوادی ھم ضعيف کينه توزی که پايه انتخابی مصاحبه شونده بود درمعادله مزبور ح
  .تراست

 که ديگران دارند ،برتری است      ِ مقوله        ِ احساس   نھا ازآشک است  وھردوی                          َ کينه توزی حادث ازحسادت ور  
  .ورد که کينه توزی ناميده ميشودآواين حالت شورووصفی درانسان بوجود مي  ،وکينه توز ندارد
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  اين نوشته را اينجا بخوانيد: - ٢
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شاه يک موھبيت الھی است ھمانطور که ھيچگس نجا که عظمت وکمال وبرتری آاز  ؛حکيم مولوی ميگويد
   .انتظارندارد که جای خدا باشد ھمانطور ھم ھيچکس رشک وحسد به شاه ندارد

   :يکی ازفالسه دررابطه بافرھنگ ايرانيان گفته است

احترام خداگرايانه دارند واين احترام ووفای قھری وطبيعی، بادگرگونی ايرانيان ذاتا به پادشاھشان <
  >دگرگون نميشود ،صورتھا

 مھر قوه ای است مافوق حسادت وکينه توزی ودشمنی ودرکالمی ديکر وفاداری و ،وفای قھری وطبيعی
   .ودشمنی وکينه توزی موقتی واحساسی است ،ابدی وواقعی ،به شاه

مده است که دريک ميھمانی درباری جمعی ازمخالفان آدرتاريخ  زندگی ملک حسن دوم پادشاه مراکش 
 از يکی ،حفظ جان خود به توالت مخفی ميشود یتوطئه قبلی به ميھمانی حمله ميکنند وملک براشاه با 

 ورد وآالی دربيرون مي از رازرسی توالت ھاميرود ملک حسن دستش شورشيان که مسلح ھم بوده به با
   .ظ جان ملک ميشودفحام> بالفاصله ھمان شورشی مسلح دست ملک راميبوسد ومن ملک ھستمميگويد <

، کينه وريستھا ومقدمين عليه شاهکه تر وجوددارد رد مشخصیاريامھرھم موآدردوران سلطنت شاھنشاه 
  .خودرارھاساخته وبه اصل وفاداری ومھربه شاه رجوع کرده اند توزی ودشمنی 

  نسبيت در كينه توزي 

که ن بقالی بشود ولی تصوراينآتوزی ازسوی شاگرد مغازه يک بقالی سبب ورشگستگی ممکن است کينه 
   .ساله ايران را سرنگون کند  بکلی باطل وناخوشايند است ٢۵٠٠کينه توزی چند نفربتواند رژيم 

 به ،تحقيق وعلت ريشه ای بجای حرکت درمسيراصلی ،بدين جھت است که وقتی محقق ،ناخوشايند
پيدا ميکند وبکل اصل فراموش  حالت اصل  ،کم کم ھمان فرعياتھام  پرداخت وا فرعيات وخياالت و
ن آ کاری که مصاحبه کننده پيگيرد (زھمان فرعيات ميپردازدرکمال شھامت به دفاع ا ،ميشود ودرنھايت

  .)بوده است

يارنادراست وھرچه ھم بس ۵٧درکمال تاسف ظھورعالقه وابراز تکليف به شناخت علت درشورش 
ان وبرقراری اين نھا دربراندازی رژيم شاھنشاھی ايرآخارجيان پی درپی ازنقش کشورھای بزرگ ومنافع 

يم غاصب منحوس پرده برداری ميکنند، اين توجھات  ِ                                              رژ   نھا ھمچنان ايرانيان رادرھمان اوھامات وآ 
   .شورشيان مشغول ساخته است  یوعلت پيروز ۵٧حواشی تصوری شورش 

  از باب نمونه  

، اگرکمبود ھا وکاستی ھادرحکومت پيشين وجود نداشت مطمئنا< :اعليحضرت اظھارنظرفرموده اند
  )١٣٧٩مريکا واشنگتنآسخنرانی درانجمن ملی مطبوعات (  >يممواجه بايک تغيير حکومت نميشد

کس ھيچ<؛ رفت تا بدانجا که رسيدند به اينکه يرنادرست والقائی ھمچنن پيش رفت  وحرکت دراين مس
    >روند جريانات تاريخی بی اطالع است نرا نفی کند ازآنميتواند منکرانقالب باشد وھرکس که 

  )نجلسآاعليحضرت دراجتماع ايرانيان درلوس (
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  نمونه ديگر

  >ه ملی (جبھ >علت انقالب اسالمی عدم رعايت قانون اساسی مشروطيت ازجانب شاه بود
   ٣. )زادیآونھضت 

  نمونه ديگر

 اين بوده که ژيسکاردستن برای  وشرکت درگوادلپ علت مشارکت فرانسه درمخالفت با شاھنشاه
   .موريتس معطل مانده بوده استت مالقات باشاھنشاه درسن

  نمونه ديگر

 به و >عقيده ای نداشت شاه به اسالم< :دين است ميگوآ     ِ بتکر  تازه ترين بھانه که بی بی سی م
    ٤. کتاب علياحضرت ومادرشاھنشاه استناد کرده است

ات به اثب نراآوعمال ھم  درحاليکه شاھنشاه درتقريرات خودشان اعتقاد به اسالم وتشيع را تاکيد داشته
 ثالث نميتواندواساسا  )ازانتشارات سنگر رجوع کنند »اوچنين بود«عالقمندان به رساله رسانده اند (

ی شخص شاه  گفته ھوانگن مسلمان اقرارکننده  زيج بگيرد آبرای  به اسالم،عليرغم اقراريک مسلمان 
   :است

  >ست اين ايمان من درست نباشدمن شخصا به دين ومذھب ايمان دارم ولی ازنظرعلمی ممکن ا<

  )خاطرات علم(                                                                                                       

   .ھمان اظھارنظر شاھنشاه است ترين پاسخ حکيمانه که ميتوان درباره اسالم يافت عالي

اين نيت است که  با ۵٧ی مصادف با کودتای بھمن زھادراين رو ريامھر واسالمآموضوع شاھنشاه طرح 
يعنی حرکت دادن فکرمردم به  دانگيزه شورش وبرقراری حکومت اسالمی را بی دينی شاه معرفی کن

   .ه استده اصال گشوده نبوسوراخی ک

  قابل توجه  خانم دكترمهرا ملكي 

   ؛بھتراست که گفتگوی درموضوع قابل توجه خانم مھراملکی بايک تشبيه ھمراه باشد

نرا خواست آعده ای که تقديری ھستند  ،علتش برای ھمه يکسان نيستدرخت کھنی که ازجاکنده شده  
 و ،ومند را عدم تحمل وزن وحرکت پشه ھا بدانندنتدرخت  . پشه ھا ممکن است علت افتادنننداخدا ميد

ومند راعلت ن درخت تنآلفھاودرختچه ھای اطراف ع                                        ِ ھمچنين ممکن است عده ای حسادت وکينه توزی  
  .افتادن درخت بدانند

                                               
 ک-و روشن بياورند و تنھا در سطح ادعا باقی ميماند. ح و ھرگز نمی توانند نمونه و موردی در اين رابطه بصورت واضح - ٣
رت ھم دوبار تحريف شده کتابی از سوی ملکه مادر نوشته نشده و کتابی که دردست است ساختگی است و کتاب علياحضالزم است بدانيم  - ٤

 ک-است. ح
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 ميگويد خيراين درخت کھن در واحواالت طبيعی درخت ومالحظات جنبی بابررسی درخت ،ولی متخصص
مده اين درخت ازپا آ سايه افکن فرود                                   ِ ی که بدون ھيچگونه مانعی بردرخت کھن  گردبادی بسيارقو اثر

   .افتاده است

ظر متخصص درخت راقبول ن ،البته نبايد انتظارداشت که پشه ھا وتقديری ھا وعلفھای اطراف درخت
انسان است نه جماد ويا حيوان   ،          ِ قبول ويارد                                            ِفقط دراين معادله يک تغيير وجوددارد که طرف  اما  ،کنند

   .يعنی واجد فکروقوه تشخيص وازھمه مھمترانصاف ووجدان است

  وامــــا بعد =گردباد قدرتمند بود نه كينه توزي علفها

پرداخته شود تا يقين کنيم که مقاومت درمقابل چنين گرد بادی  ۵٧سال باد قبل ازاينکه به عظمت گرد
ن گرد باد را ناشی ازکينه توزی چند ايرانی وبھانه ھای قانون اساسی آزه ممکن نبود ونميتوان علت وانگي

  .ن سال، مورد پژوھش قرارگيردآدانست بھتراست علت واقعی گرد باد 

  شاهد اول

   :شاھد اول شاھنشاه ايران است که به تاريخ شھادت داده اند

بست    ته ایی که ايران با ماقرارداد ١٩۶٠. دراواسط ميخواست مراسرنگون کند ١٩٧۴مريکا ازسال آ<

، غربی ھا به من وتمايلم به درھم شکستن وسياست ھائی که شرکت ھای بزرگ نفتی رانگران ميکرد

، اين بيم وردمآمي ، پيروزی بدست نچه که بما تحميل کرده بودند بد گمان شدند وھرچه من دراين راهآ

 دھه ھفتاد بھای نفت افزايش يافت شدت بدبينی عليه ه وقتی که درابتدای. بويژشدنھا بيشتر ميآوبدگمانی 

  >نھا اکنون درنظردارند انتقام بگيرندآ. من افزايش يافت

  شاهد  ديگر 

او دريکی ازجلسات شورای  ؛شھادتی درراستای شھادت شاھنشاه ايران داده است ١٩٧۴کسينجردرسال 
  :مريکا گفتآامنيت ملی 

خودراادامه دھد وسياستی راکه درچارچوب کشورھای نفتی اتخاذ کرده اگرشاه بخواھد خط مشی کنونی <
درسردارد که ايران رابيک قوه بزرگ  ،. شاهتغييرندھد اين سياستی است که مسلما به سود ما نخواھد بود

 ؛و او اضافه کرد ،نه به کمک ما بلکه بااستفاده ازوسائل ديگرازجمله ھمکاری با ھمسايگان ،تبديل کند
   >برخی عقيده دارند که يابايد شاه ازسياسيت ھای خود دست بردارد ويا بايد اورا عوض کنيم دراينجا

رجوع فرمايند تا  ٥سال  ١۴٠٠درسايت  >ييروزی تاريخیعالقمندان به موضوع ميتوانند به رساله <(
 مالحظه شود که نيکسون وجرالد فورد چه التيماتوم ھای شديدی به شاھنشاه ايران برای توقف سياست
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ھای قاطعی به غيرقابل تغييربودن سياست مستقل  ھای نفتی ايران داده اند وشاھنشاه ايران چه پاسخ
   .نھا گفته اندآنفتی ايران به 

  شاهد ديگر

   :درمصاحبه با کيھان لندن گفت ١٣ ۵٧ير انگلستان درايران درسال قای انتونی پارسونز سفآ

. مسئوليت اين افزايش قيمت رابايد برعھده عامل انقالب اسالمی ايران افزايش بيش ازحد قيمت نفت بود<
  >شاه دانست که قيمت نفت  راتاسه برابرافزايش داد

  :ھمين شاھد معتبردرکتاب نوشته است

 زقرن بيست وغاآشاه ميخواست ايرانيان را ازمسيرزندگی سنتی اسالمی خود خارج کرده وايران را در<

، ترکيه تاتورک برويرانه ھای امپراطوری عثمانیآوکاری راکه  ،يکم به يک کشوراروپائی مبدل کند

) نبود ما خواستارحفظ زندگی سنتی واسالمی انگلستاننويينی بنا کرد واين چنين کاری مورد تائيد ما (

  ٦ )کتاب ٢٣صفحه (   >ايرانيان بوديم

  حكم شهود قضيه 

 نفت و  ۵٧ه که رعيايت اختصاروتعدد شھود شده اين است که علت وانگيزه شورش حکم شھود قضي
نه ادعای عدم رعايت قانون اساسی ويا مخالفت  ،ابطه بامنافع ملی کشوربوده استرن درآافزايش قيمت 

   .نان راحدود بيست وچند نفردانسته استآکه سنجابی تعداد  ،يا کينه توزی چند عنکبوت و

  ظيم براي برانداختن شاهع      ردباد        ايجاد گ 

 عقيده داشتند که اگرشاهمريکا آ<عده ای ازاشخاص شورای امنيت  ؛درشھادت کسينجرديديد که گفته بود
   >سياست نفتی اش را عوض نکند بايد اورابرداشت ،ايران

   ،برای متوقف کردن سياست نفتی شاهکه  عليه رژيم شاھنشاھی ايران گردباد قدرتمندی بود ۵٧شورش 
   .مريکا براه افتادآتوصيه شورای امنيت به 

لمان وانگلستان وفرانسه وحتی شوروی عليه ايران آ مريکا وآبا مشارکت وتوافق کشورھای طوفان 
درجريان اين حمله بصورت مانعی   ،درجھانوحتی يک کشور ،مدآوبرسرشاھنشاھی ايران فرود تدارک 

ن آ، دراسناد سياسی منتشرشده وحتی شوروی که درگوادلپ حضورنداشت .ولو ضعيف قرارنداشت
 خشنود بود ولی ميخواست که اين امر ازجريان عليه شاه وبرکناری او شورویمده است که (آکشور

   .)مريکا صورت گيردآيوسيله 

                                               
ابزاری  در ايران بود... امروز ھم اگر در اينجا و آنجا حکومت ھای اسالمی تجويز وتحميل ميشود» حکومت اسالمی«اين دليل حقنه کردن  - ٦

 ک-له کننده در مقابل نفوذ آمريکا است. حمقاب
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رھارا ھمه ستون پنجم کشو                    ِ ن کشورھا  نقش معمول  آن کشورھا عوامل وستون پنجم آبموازات توافق  
زادی وجبھه ملی وکنفدراسيون دانشجويان بسيج آمريکا که درنھضت آستون پنجم  ،درايران ايفاکردند

  .به حرکت افتادشده بود 

  مريكا وستون پنجمشآ

   :بازرگان درروزنامه اطالعات تھران نوشته است

مريکا بلکه آ ازادی ايران ونھضت مقاومت ملی نه تنھا بآ<پايه گذاران واعضاء وعالقمندان به نھضت 
ن کشورھا ارتباط ھای کم وبيش پنھانی داشتندواين تماسھا آبعضی ازکشورھای اروپائی ودولتھای وقت  با

 ت  البته گروهادامه داشته اس ١٣٣٢مرداد ماه سال ا ٢٨نه تنھا ازچند ماه قبل ازپيروزی انقالب بلکه از
بوده  چيز ه است ھدف ازاين تماسھا دو. او نوشتھای ديگرملی مذھبی ھم چنين شيوه ھائی راداشته اند

                  >عمومی مردم جھان ازشاه يت هللا خمينی وھدف دوم برگشت دادن افکارآاست يکی بازگشت 
  )١۶٠۶٩اطالعات (

  زادي چه بود؟آمريكا ونهضت آتوافق 

 نکشورآمريکا به سفارت آکه ازوزارت خارجه  ۵٧بانماه سال آبتاريخ مريکا سندی است آدراسناد سفارت 
که مريکا به جبھه ملی آسند به امضای ھنری برشت  وموضوع سند <نزديکی  ؛تھران رسيده در

  >بسيارمحرمانه معرفی شده است

  :سند ميگويد

يکا درساختمان مرآبا مقام وزارت خاجه  ذرآ ٢۴مرتضی بازرگان برادرزاده مھدی بازرگان درتاريخ «
مريکا مالقات کرد (مرتضی بازرگان ازھواداران اصالح طلبان وجنبش سبزکه درخارج آوزارت خارجه 

  .)مريکا زندگی ميکندآازايران زيرسايه مالی 

لی جبھه ممريکا نبايد ازرفتن شاه نگران باشد آگفت  کامريآاو يعنی مرتضی بازرگان به وزارت خارجه 
مريکا برخورد دوستانه آ سط جبھه ملی اداره ميشود بائن سازد که دولتی که تومريکا را مطمآميخواھد 

اوگفت طرحی راکه ذيال ميگويد با موافقت سنجابی   ،خواھد داشت وحتی نفت ھم به اسرائيل خواھد فروخت
  .مريکا اظھارنظربازرگان رادرموافقت خمينی باور نداشته)آوزارت خارجه (وخمينی است 

  ھيچ مالئی صاحب پست ومقامی نخواھد بود يندهآدرکابينه.  
 جناح مخالف ازشاه خواھد خواست که يک شورای سلطت تشکيل بدھد وبعد ازايران برود.   
   درمدت کوتاھی انتخابات مجلس  –شورای سلطنت کابينه جديدی برياست بازرگان تشکيل ميدھد

   .ويک ھيئت قانونگراری که قاون اساسی رااصالح کند برگزارخواھد شد
 درپی بھترين شرائط ممکن با غرب خواھد بود وحتی به فروش نفت ھم به ايران با جبھه ملی ،

 .اسرائيل ادامه ميدھد
 ) نت داد شاھزاده رضا رای به حفظ سلط )مقصود مجلس موسسان استاگرمجلس قانونگزاری 

   .شت ميشود واگررای به جمھوری داد انتخاب رئيس جمھوری خواھد شدگپھلوی دعوت به باز
  زادی مطبوعات خواھد داشتآ –دولت جبھه ملی صد درصد ضد کمونيست خواھد بود. 
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  افسرعاليمقام ارتش ايران راترک ميکنند ١۵تا  ١٠شاه با.   

  ؟مريکا چه بايد بکندآل کرد که مريکا سواآکارمند وزارت خارجه 

مريکا آ. اميد واريم درايران امروز ايجاد يک حکومت ائتالفی باماندن شاه امکان پذيرنيستبازرگان گفت <
مريکا باايران روابط دوستانه خواھد داشت بدين علت که آ نآازطرح جبھه ملی حمايت کند چون درنتيجه 

   .ژی ميباشدووخدمات وتکنول یقطعات يديک، ايران برای پيشرفت خود محتاج به غذا

قای بازرگان تذکرکرد وگفت گزارش جريان رابه مقامات ذی عالقه خواھد آمريکا ازآکارمند وزارت خارجه 
  .مريکا تماس بگيردآشت به تھران با لمبراکس درسفارت گوبه بازرگان گفت که پس ازباز ،داد

   )۵مريکا صفحهآاسناد سفارت  ٢١جلد (                                                                         

  57ستون پنجم انگلستان درگردباد 

 گرد رد انگلستان قای پارسونز استناد شد که يکی ازعللی کهآواظھارات  مت قبل اين تحرير به کتابدرقس
ی ت ھای اسالموترک سن ،اروپائی کردن ايران باد عليه رژيم شاھنشاه ايران شرکت کرد سياست شاه بر

   .ن سياست مخالف بودآ انگلستان با ؛بود که بنابرگفته پارسونز

ھنگ بود بالطبع ستون پنجم برای اين قسمت ازخواست انگلستان دقيقا با خواست مال ھای ايران ھما
ساله اھرمی برای تکان دادن  ٣٠٠که باسابقه  اجرای نيت انگلستان طبقه باصطالح روحانيت بودند

  .اروارتش به حساب ميامدندحکومت ودرب

درايران عالوه برنيروھاوسازمانھای سياسی واقتصادی يک سازمان موثروکامال متنفذ ديگری ھم ھست <
ن روحانيت شيعه است که آکه ازتمام منابع قدرت ھادرايران قويتروازلحاظ مامورد اعتماد تراست و

 ستان خوب ونھا دوآازسالھای طوالنی درايران نقش بنيادی وکارسازداشته اند وخوشبختانه مادرميان 
. اين نيرو ميتواند درايران کارسازباشد وھروقت الزم بشود حتی برنيروھای ديگر نزديکی داشته وداريم

ن است که توقعات آ. مھم ازقبيل درباروارتش تاثيربگذارد وباسالح مذھب وجھاد ھرمشکلی راحل کنيم
کنيم وھروقت ھم مقتضی باشد به  نھاراوارد صحنهآنھا ازما زياد نيست وھروقت الزم باشد ميتوانيم آ
ل گرفته شده ازکتاب توضيح المسائ –لرد ويول وزيرخارجه انگلستان ( >سانی ساکت وخانه نشين سازيمآ

  .)شادروان شفاو کتاب اسرارعوامل سقوط ايران

 ستون جبھه ملی و.....) وحزب توده مريکا (آعوامل ستون پنجم  ،واکنون ھمان ستون پنجم انگلستان
را به عقب رانده وخود غاصب ايران شده اند  ودرنھايت گردباد تازه ای ميان ستون پنجم پنجم شوروی 

   .غازشده استآ) اصالح طلبان وجنبش سبزمريکا (آ) وستون پنجم مالھای حاکمانگليس (

  خطاب به خانم دكترمهراملكي 

گوادلپ تيرخالص ن <آه عنوان منتشرساخته ک ۵٧قای مرتضی کاظميان مقاله ای درباره شورش آ
   .> مقاله ای مستند که با عنوان ھماھنگی خاص معنائی داردشاھنشاھی ايران بود
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را کشورھای مقتدرجھان به ايران شاھنشاھی شليک کردند نه کينه توزی  تيرخالص شاھنشاھی ايران
  .چند پشه

  اميرفيض                                                                                    

. قبال ازقبول اين خواھش دارم تحرير حاضررابه اطالع خانم مھرا ملکی برسانند ازتلويزيون اريائی 
  درخواست تشکرمينمايم    

  اميرفيض 
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