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  >رويدادها عاملي هستند كه ميتواند درسي براي انسان هاي هوشمند باشد<

  حقوقدان-يضاميرف

رئيس سابق  ٢ ) Kahn‐StraussDominique( يک استروس کاننقای دومآديروز خبری منتشرشد که 

قوادی که ازسوی يک . اين خبربمناسبت اتھام صندق بين المللی پول ازاتھام قوادی تبرئه شد
علت  شده ی مزبوراعليحضرت وشورادرمورد شورای تجزيه طلبان متوجه  کانادائی -ايرانیخبرنگار

   .تنظيم اين تحرير گرديد

جدی  جامعه جھانی ازجمله فرانسه اتھام قوادی را بسيار نشان ميدھد اھميت خبرمزيور دراين است که
د زاد باشد وبايد تعيين تکليف بشوآورباوجود چنين اتھامی ن کشآ تلقی ميکند واجازه نميدھد که کسی در

  .يا اتھام وارد است ياخيرآکه 

له بالفاص ،که برلباس انسان می افتد تشببيه کرد اگربه محض واردشدن لک ای ه                    ّاتھام راميتوان به لک 
ت زمانی گذشن باقی نميماند ولی اگرمدت آ ه پاک ميشود واثری از         ّن بشود لک آثارآاقدام به شستن ورفع 

وبی فايده بودن تالشھای بی وقت ن لک باقی ميماند وديگررفع شدنی نيست آن نشد آاقدام به شستن  و
   .دارد) تعبيرنوشدارو بعد ازمرگه (ادبيات ماايرانيان ب ھمان است که در

   اتهام بانام ونشان 

که منبع وماخذ روايت معلوم است  چنين  ؛يک روايت است ،بانام ونشان باشد ،وقتی که اتھام زننده ،اتھام
 لمورد استناد ديگران بعنوان ناق ،روايتی اگرازسوی راوی ويا مراجعی ازاعتبارفرضی ساقط نگردد

رت که متوجه اعليحض اتھام قوادی ،درتطبيق مورد يدآدرمي ايت معتبرورروايت قرارگرفته وکم کم بصورت 
بصورت يک روايت درست تحويل گرفته خواھد شد  ،طور رھا شود که شدهشان شده اگرھميناي وشورای

   .مفاسد چنين برچسبیتشريح وتصورنميکنم که نيازی باشد به 

رخالف است وب یتی وشخصياتھام حيث ؛باشد اتھام سياسی وعقيدتی نيست که بحث پذير ،چنين اتھامی
   .داردتعلق  محدوديت دفاع به شخص طرف اتھام  ،اتھام سياسی

ا ميتوان بست ولی زبان مردم دروازه ر   ِ در  <ويا  >جواب ابلھان خاموشی است<که گفته شده  ،رستن داي
 شورای . ولی اين موارد به ھيچوجه شمولی برموضوع اتھام قوادی به اعليحضرت و>نميتوان بست ار
ه نه باشند اشناختی (مردم = عام) نکه گوينده ومفتر است ن مثالھا مربوط به موردیآزيرا  ؛شان ندارداي

درمورد جواب ابلھان خاموشی است ھم شرطش اثبات  .معلوم باشد و ی مشھورنسبت به موردی که راو
شھرت نامی  ،نآعکس وبرکه فاقد اين شھرت است  یدمآنه ويا شھرت مفتری به ديوانه بودن است 

                                               
	جاکشی، ديوثی، قلتبانی، لحافکشی ؛فرھنگ واژگان در  قوادی - ١
 
 ک-ح  Kahn‐Dominique Gaston André Straussنام کامل  - ٢
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ه بکارگرفت والابالی بودنو بی قيدی برای فراغت ازتکليف  که اينھا بھانه ھائی است .دارد ھم  ومقامی
  .ن جواب تائيدی نميدھدآعقل به  ميشود

تمام قوانين کشورھا به صيانت شرافت واعتبارانسان ھا مدون شده است واين بدان معناست که جامعه 

 لذا درحاليکه قانون به حمايت ازحقوق ،برامراحترام به شخصيت ونفرت ازاتھامات نادرست متاثراست

لت . باين غفخود مردم نبايد ازاھميت موضوع به بھانه ھای گوناگون غافل بمانند ،مردم مقيد شده حيثيتی
  .ی چرخ قانون گذاشتن وموجب تجری مفتريان بی اخالق خواھد شدنامش چوب ال

  لياقت دفاع 

 زا اين سجيه انسانی است که اگرکسی لياقت دفاع ازحيثيت خود ويا دوستانش را نداشت لياقت دفاع
انسان بطورطبيعی اول ازخودش دفاع ميکند  که يک امرطبيعی است  ،اين .کشورش راھم نخواھد داشت

ندارد بالطبع ظرفيت دفاع ازھيچ چيزوھيچکس  ربزه دفاع ازحيثيت خود را           ُ انسانی که ج   ،بعد ازديگران و
قوادی  فاقد صالحيت  شھره به فساد اخالق وازجمله            ِ اساسا انسان   ؛تا چه رسد به وطن را نخواھد داشت

  .يدآازعمل قوادی به حساب مي     ِ دفاع   ،اودفاع  و .دفاع ازشرافت ديگران است

  ٣ >وزيرکشورايتاليا جمله ای دارد که ميگويد <کسی که طرف اتھام قرارگرفت بايد ازکارکنارگيری کند

   .واجتماعی استاعتبارالزمه فعاليت اعم ازسياسی يعنی اتھام وافترا سبب سلب اعتبارميگردد که 

فعاليت سياسی برای نجات کشور حساسترين نوع فعاليت ھائی است که درسنگفرش اعتماد مردم قابل 
  ؟اتھام قوادی کجا واعتبارالزم برای رھبری کجا ،حرکت است

  شاهنشاه وبي اعتنائي به اتهامات 

يخ نيزرخ نشان داده است  بی اعتنائی به اتھامات ودروغسازی ھا درکتاب پاسخ به تار وتالی فاسداثرات 
   :شاھنشاه ميفرمايند و

ن درمقابل دروغ پردازيھا وتبليغات سوء آبايد قبول کنيم که برای دفاع ازکشورخودونظام سياسی <
 شده ای بر وترتيبات حساب. اکنون من بخوبی متوجه شده ام که چه برنامه ھا کارمھمی انجام نداده ايم
دروغ  چنان به خود اعتماد واطمينان داشتم که به حمالت واھانت ھا ونآمد. من آدر ضد ما به مرحله اجرا

ھا اعتنائی نکردم وسرانجام زنان ومردان وبويژه جوانان بسيياری دستخوش تبليغات سوء  پردازی
  )٢٣١پاسخ به تاريخ (                                                                   >.وانحرافی شدند

  براي بيداري اعليحضرت

 رنميتوان د ؛کنيد بيدار ولی کسی که خودش گفته مرا ؛اظھاراين سخناست ميزآبسياردشوارواحتياط  
  .بجاست که اعليحضرت بيدارشوند .اک کردامس او ومکررصدا کردن بلند 

                                               
اتھامش قابليت ثابت کردن طرف اتھام قرار گرفت و را می پذيرد و» سامورايی«که اخالق  در فرھنگ ژاپن رسم است ھرکس- ٣

 ک-داشته باشد خود کشی (ھاراکيری) می کند. ح
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با عناوين خاصی که ورای عنوان قانونی ايشان  ،ھمانطور که اعليحضرت مستحضرند ازسوی افرادی
 اگاه ھستند يآ) نميدانم است = بيانات اعليحضرتعنوان قانونی من رضاشاه دوم است خطاب گرفته اند (

وری پول معرفی ميکنند آ سماجت کسانی که خودشان را نماينده اعليحضرت برای جمعمقابل  که در خير
  ؟و شده اندروبر )رضا گدابا واکنشھای لفظی  مانند (

چرا دراين حد  ،ستاکنون درکمال تاسف فصل تازه ای ازاتھام که قوادی است متوجه اعليحضرت شده ا
. شورائی که ازحيثيت وشرافت رئيسش نميخواھد دفاع کند معنايش اين است که اتھام بی حالی ميفرمايند
خارات افت شورائی که اھميتی به اتھام مزبور نميدھد معنايش اين است که بخشی از .قوادی وارد است

  ؟ن افتخاردرپسوند نام شورا قرارنگيرد. دراين صورت چرا ايومواضع شورا بوسيله ثالث اعالم شده است
   .ازشورا حذف شود ايراننام  حد اقلکه  ، اين استدعا جای توجه پيدا ميکندبنابراين

<.......اکنون به خوبی متوجه شده ام که چه برنامه  :نجا که شاھنشاه ايران درپاسخ به تاريخ ميفرمايندآ
اتھام قوادی درس وتجربه تاريخ است که > مدآدرای برضد ما به مرحله اجرا شده  ھا وترتيبات حساب

زيرا فرھنگ ايرانی ورود چنين  .شده ای است برای حذف کامل سلطنت نھا برنامه ھای حسابآوامثال 
  . ن شخص ميداندآاتھاماتی رابه ھرفرد ايران محو کامل 

اتھام قوادی  نارکارسياسی ھمه چيزش برنامه ريزی شده است ھمان بکاربردن واژه منتظرالسلطنه درک
يه شده است که درتوص ن ترتيبات حسابآيتی برای اعليحضرت بارسياسی اش درکناربارشرافتی وحيث

  .شاھنشاه ايران ملحوظ گرديده است

  يك نمونه

ريا مھر آ! > اتھام ازدواج چھارم شاھنشاهنسبت به شاھنشاه شھات مقلوب در قسمت چھارم تحرير<
که مورد سوال  اوريانا فاالنچی  قرارگرفت  شاھنشاه با  )ه شفيق استزادآ مقصود رابطه با واالگھر(

شرمانه رابه قصد  روزنامه وخبرگزاری فرانسوی که اين دروغ بی عباراتی قاطع وبا معرفی ونام بری از
 ،ن دروغآ ن ديگرازآ پس ازاقدام کردند و ،نآ رازدررفع اث ،داری ھای سياسی منتشرساختندبھره بر

م داين مر –وميگفتند ای بابا تاريخ قضاوت خواھد کرد  واگر سکوت ميکردند ديده نشداثری ازی دپر
 نرا بھم زدآمده يک چيزی گفته ورفته چرابايد آيک کسی ، نيم چه ميشود کردھمين ھستند که می بي

   ٤. ن دروغ فاحش وبيشرمانه ثبت درتاريخ واحواالت شاھنشاه ميشدآ ،نھاآوامثال 

                                               
در » = اردک زنجير گسيختهEnchainé	Canard	Leکانار آن شنه «کی از مجله ھای سوييس بنام در ي مورد اتھام مھمی - ٤

دنبال آن روزنامه لو موند فرانسه گرچه به نقل از مجله . به نوشته شدشاھنشاه آريامھر نسبت به خواھر و شخص  ١٩٧٠سالھای 
آن سال روزنامه و مجله ھايی که مطلب را تکرار ا تکرار کرد. در کارتونی سوييسی، در برگ ھای ميانی خود مطالب توھين آميزی ر

لوموند در دادگاه فرانسه محکوم به پرداخت يک ميليون فرانک فرانسه شد. کرده بودند ھمگی تحت تعقيب قانونی قرار گرفتند. باالخره 
فرمودند حال که روزنامه رسما در دادگاه محکوم شده است لزومی روزنامه ومجله ھا به ترتيب مورد تنبيه قرار گرفتند. شاھنشاه ديگر 

بر آن شد يک ميليون دالر به روزنامه لوموند بخشوده شود به شرط آنکه تنھا به منظور ذيرفت. مقرر نپبه پرداخت پول نيست. دادگاه 
ساله در  ٢۵٠٠ايران و در آن سالھا جشن ھای ريمه را به مصرف معرفی اجرای حکم دادگاه تنھا يک فرانک پرداخت کند وبقيه ج

 جريان بود به انتشار مطالبی در باره جشن ھا بپردازد.
 ک-ح
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اعليحضرت درمصاحبه با يک خبرگذاری خارجی درسابق اين اطالع عمومی را داده بودند که نسبت به 
 ،وری ھم شده بود که تاکنون درموارد مشابه توفيق ھم بوده استآواين ياد ،مفتريان ساکت نخواھند ماند

نشده نھم جنبه مادی داشت مالحظه آانصاری که مسعود  حمدعلیاولی متاسفانه ھيچ موردی بغيرازمورد 
   .است

بود ن و به بود ،اولی است از اھميت تر دومی بسياربااتھام اعم ازسياسی ويا حيثيتی که نزد مردم ايران 
شود وغيرقابل تحمل ميو زخم سنگينی است که ھرچه بماند عفونتش بيشتر غيرت وشرافت تعبيرميشود

   .وردآتا انسان راازپای در 

ی عربی دراستمداد به جمھوری اسالمی نوشت که رضاپھلو دراوائل جنگ عراق وايران يک روزنامه
. خبرنگارروزنامه حريت به اعتبارھمان خبرروزنامه شاه سابق برای عراق اسلحه خريداری ميکند پسر

 دانسته ناروا را اتھام نآاعليحضرت کرد  که اعليحضرت درکمال قدرت وحدت  از را عربی سوال مزبور
ی خودشان برای دفاع ازايران درمقابل حمالت عراق مانع روند مادگآوری بيانيه آياد  محکوم کردند وبا و
   .ن دروغ واتھام شدندآ

ولی موقعيت ھا  ،ممکن است کسی به اين قبيل اتھامات اھميتی ندھد وواگذاربه خدا وقضاوت مردم بکند
 ن سازمان سياسی که وجودش راآ ، ورئيس يک سازمان سياسی ميداند فرق ميکند کسی که خودش را

اھد گويد که ميخوومي ماد يک ملت شناخته ميشودکسی که ن ، ون اعتباروشخصيت رئيس خود ميداندمرھو
 ءنميتواند نسبت به اتھامات اين چنينی بی اعتنا ،اش برای نجات کشورش استفاده کند ازسرمايه نمادی

   .ردواعتمادی راميجود وازبين ميبتھامات مانند خوره سرمايه نمادی اين قبيل ا ؛باشد

يا تصورميفرمايند که آمن متعلق به خودم نيستم ........> < :اين سخن اعليحضرت است که فرموده اند
لق ميدانند راضی اندن ملت آملت ايران که اعليحضرت خودشان رابه  َ                    متع   ريا ھآ؟ شناخته شوند قوادکه    

ن استقبال آ رايشان ازايرانی که طرف اين اتھام قرارگيرد ھمان خواھد کرد که اعليحضرت وشو مرد
  ٥ ؟ميکنند

 قای فرامرز فروزنده بعلت اعتراض به رئيس شورا ازخدمت درتلويزيون انديشه برکنارآگفته شده که 
شورای تجزيه طلبان است حق دارد به رئيس عضوقای فروزنده آ ،)پيرزادهرضا  منبع خبر(شده است 

با اينھمه حساسيت موضوع  ،راتيکی استدموک ن است اعتراض کند اين يک کارآئی که خود اوعضو شورا
اعليحضرت را منتظرالسلطنه وقواد  یولی اينکه يک خبرنگار ؛متوجه اعليحضرت وقضاوت ايشان است

 نميتوان حساسيت پرمعنائی است  و يک اتھام بسيار ،تيکی نيستادمکر کار البته که  ندمعرفی ک
   .ن خبرنگاردريک سنجش پرابھام قرارندادآقای فروزنده با اظھارات آاعليحضرت را نسبت به اظھارات 

  

  

 

                                               
طه در آن راب ،پيشينه اين شخص را ميدانندمراتبی از فرانسه زندگی ميکنند مواردی متوجه رضا پيرزاده است و بسياری که در  - ٥

که رضا پيرزاده خودرا رييس دفتر و مشاور مھم اعليحضرت معرفی ميکند. چرا اصطالح ملی کرده اند.  اتھام را متوجه شورای به
 ک-ح


