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  حقوقدان -اميرفيض

 نداشت چرخ زندگی نميتواست در فطرت فراموشی ھم خوئی باانسان  واگر انسانھا ذاتا فراموشکارند
ياد بردن حقی است شخصی ووقتی منافع  از فراموشی و           ِ ولی اين حق   ،حالت طبيعی گردش داشته باشد
  .رفراموشی نه سزاواراست ونه دررديف اخالقھای پسنديده استگدي ،جامعه وشرافت ملی مطرح است

يک تحقيق مستند وجامع صورت درگذشت شادروان واالحضرت عليرضا پھلوی  براستی که درباره
   .مسئوليت پاسخگوئی به تاريخ را داشتند بقدرکافی احساس وظيفه اخالقی نکردند هوکسانيک ،نگرفت

     .باد فراموشی بديارابديت رفت وھمه چيزبا اينکه افسردگی علت خودکشی بوده قناعت شد اعالم  تنھا به 

ه نسبت ب وشخص را ،باگوشه گيری ھمراها يک حالت بی عالقگی وسرخوردگی است که غالبافسردگی 
مطالعات  .رغبت مدائم پيدا ميکند ،بگوشه گيریشخص  نمايد ويبی عالقه می اجتماعی فعاليت ھا

افت يک حکم يا دري و مدن يک اتفاق ناگوارغيرقابل انتظارآبوجود  روانکاوی نشان ميدھد ھمانطور که
 ھمان، دھد را به خودکشی سوق يندهآبه  ال واميد وارممکن است شخص سالم وفع ،غيرقابل اجتناب   ِ امر   و

   .يدآحالت ھم درافسردگی بوجود مي

باشد ن نآقادربه رفع  كه انسان روانشناسان عقيده دارند كه بدون توليد شدن يك امرفوق العاده
   .شخص هرقدرهم كه افسردگي داشته باشد به خود كشي دست نميزند

 شخص افسرده با افسردگی .حالت خوب ودلپذيربرای شخص افسرده استافسردگی برخالف تصورما يک 
  .مانوس ميشود وازشادی ونشاط وھرچه حالت افسردگی اورا خدشه دارکند بيزاراست

. خودکشی پاسخی است به  قدرت تصميم گيری استنشانی ازوخودکشی يک نوع ابراز جرائت وشھامت 
وگفت اعصابش ناراحت بود بايد علت ناراحتی ھای فزونی سرسری گرفت  نراآنبايد  ، واعتراضات وجدانی

  .را يافتواتفاقی 

افسردگی داشته اند   ،پدردرگذشت  وارگی وآ، دررابطه با مسائل ايرانواالحضرت  گفته شده که شادروان
 نوعی عادت ميشود وعادت ھم نوعی ،ن بمدت ھای مديدآن با سرکرد افسردگی ھا طبيعی است و اين نوع
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ميکند وھمين عامل طبيعی است که عزيز ترين رفتگان با ذشته گبی تفاوتی نسبت به حال و  ايجاد رسوب
  ١ .رفتن خودشان فراموشی را جايگزين ميکنند

  ورده شودآنمونه اي 

  .ورده شود تا کمکی باشد به اصالت توضيح باالآن اجازه فرمائيد يک نمونه تاريخی ازکشورخودما

حاکم  ووالی تبريز بود وپنھانی به  ،شروطيت وحمله روسھا به تبريزشاھزاده امان هللا خان درجريان م
 و کشتار روسھا خشونتی که به تبريزيان از ،که باروسھا بجنگند ؛امضا شده داده بود مجاھدين ورقه

  .ايران را طرف مخاصمه ميشناختند.... ،غارت کردند به حساب مقاومت مجاھدين ميگذاشتند ودرمجموع

کاررابدانجا کشاند که تحقييق شود که امان هللا خان درپنھان دستور مقاومت درمقابل اين کشمکشھا 
   روسھا راداده ياخير.....

 افشا شود که او دستورمقاومت درمقابل روسھا را تا امان هللا خان مرد غيرتمندی بود که تحمل نميکرد
   .داده است لذا بااسلحه کمری خود کشی کرد

   :را نگاشته است  توضيح داده امان هللا خان  به او گفته بود انکسروی که مشروح جري

<اگرمن بگويم دستورجنگ نداده ام دروغ گفته ام واگربگويم داده ام چون نماينده رسمی دولت بوده ام 
  .ذربايجان را ميبرند وچون کاغذ مھرکرده ام زنده ام نميگذارند>آدستاويز کرده  نراآروسيان 

خودکشی امان هللا خان ھم پای افسردگی  ،امان هللا خان شنيده بود نمينوشت نچه ازآ سرویک اگرشادروان
اشاره ای نگذاشت مردانگی وميھن پرستی امان هللا خان پايمال  ن محقق باآولی  ؛اوگذاشته ميشد

  .زود گذربشوداحساسات 

***  

 موسيقی و ژوھش وتتبعات شادروان واالحضرت عليرضا اھل پدريچه ودانه ھای تحقيق نشان ميدھد که 
بت به مسائل ايران وخانواده نسيق ميگويد که واالحضرت اين عالئم به تحق ؛تاريخ باستان ايران بوده

 ثيرن چنان تاآ ،يتوان باورکرد افسردگی ھای عنوان شدهافسردگی داشته اند ونم ھر انسانی درحد طبيعی
 ذارگ رد روی جان ايشان اثرفعاليت ھای علمی وھنری ايشان تاثيربگذااينکه روی  گردد که قبل از گذار

  .شده باشد

  دو مسير تحقيق 
ه گشود ، راماجرای گنگ وپوشيده ازاسراردرگذشت شادروان واالحضرت عليرضا پھلوی دومسيرتحقيق

   .دارد يکی تحقيق کشتن او وديگری تحقيق خود کشی اومي

                                               
ر جريان برگزاری مراسم يادبود از واالحضرت شاھپور عليرضا پھلوی از سوی اعليحضرت رضا شاه دوم خوانده شد، به در گزارشی که د - ١

و به شوخ طبعی و بگو بخند ھای واالحضرت عليرضا اشاره شده است. که با موضوع افسردگی که در حاشيه ھمان رخداد ناگوار شيطنت ھا 
  ک-اد ميباشد. حمطرح شده است در تض
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ان ن شادروآئی است که حق بود وھست که بوسيله بستگان امکان کشتن او يک کارپليس جنا      ِ تحقيق  
کما اينکه قوانين  ،ن نيستآجوچه موجه برای ترک يخاصه  برادر ومادرشان انجام ميشد وزمان ھم بھ

  .مريکا وکانادا)آ( زمان رادرکشف جرم ومجازات مجرم موثرنميدانند مرور ،کشورھا ھم

بنده ناچيز غافل نبوده ام وسعی کردم ازروزنه ھائی که  ،درمورد دوم يعنی احتمال خود کشی واالحضرت
ايشان  مده وآواالحضرت فرود  فوق العاده وحکم ودستوری راکه بر     ِ ن امر  آ و احتماال درمقابل وجوددارد

  .خود کشی استقبال کرده پيدا کنمازحکم وجدان وشرافتش دائر قادربه مقاومت نبوده  والجرم 

   دانه هاي تحقيق

،  محدود ودررابطه با دانه ھائی است که برای خوانندگان اين که اين تحرير ارايه ميدھدی نظريه تحقيق 
   .طراز ميکند ھم را بانظريه تحقيقی نھاآتحرير نيز مشھود است  وتحرير حاضر ارتباط 

  ترازو مينھد در را ودــــذوق خ    ھرکه تاليفی بھر عنوان کند

  ھی سرميزندـبی گمان شاھين گ    مشتری رازوی پسندــــــدرت

مشھود درميدان مبارزه  ، عقيدتی وحتی عملی سياسی که درخارج ازکشورمھمترين کشمکش افکاری

 وديگری فعاليت تجزيه طلبی ن  تداوم سلطنت وبی اعتبارکردمتوجه دوامر است يکی مسئله متوقف  است

 .دارندفعال تشريف که درھردو اعليحضرت  ايران

  نقش واالحضرت عليرضا درتوقف تداوم مشروعيت سلطنت -1

واالحضرت  ضرت وعلياحضرت وحاعلي ؛به جريان افتاد مريکاآاحمايت که ب ،کام تدرطرح رفراندم دا
 فعاليت ايشان که درھيچ  . ھيچ سابقه ای دردست نيست که چگونهامضا کردند نراآ و عليرضا حضور

حضرت به معنای مضا وحضورشان درکنارامضای اعليحضرت وعلياارکت نداشتند يکدفعه اسياسی مش
  .پيش گامان التاری گذاردن سلطنت ايران سند شد

امضای  ولی  چگونگی ،کام نيازبه بحث ندارد تارزش امضای خاندان سلطنتی درفعاليت ھمه پرسی دا
ماجرای مايه داری  خيلیوليعھد سلطنت ايران بوده اند  ،واالحضرت عليرضا که بنا براعالم اعليحضرت

  .است

واالحضرت رابه  اننآکسانی دانست که به واالحضرت پاسخ ابھام باال راميتوان دراعتقاد واطمينان 
ن کارتشويق کرده اند زيرا بيشترتصيممات انسان ھا ازناحيه اعتماد به ديگران اتخاذ ميشود آ مشارکت در

  .تصميم گيرنده                 ِ نه تشخيص خود شخص  

اال حضرتی که اصال درفعاليت ھای سياسی دخالت ومشارکتی نداشته اند يک دفعه يا ميتوان گفت که وآ
نھم فعاليتی آ ؟برای نوع رژيم را امضا کنندکام ت دا قطعنامه  ھمه پرسی  ،رضايت و اصرار خودشان با

امل وحقوق بگيران عو از ن مھمترآ ھمکاری با جمھوری اسالمی واز ن ھمه سابقه دارآکه سردمداران 
  زمخالفان شناخته شده سلطنت ھستد؟مريکا واآ
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اريخی ت اين حقيقت حقوقی و واالحضرت ھرقدر ازمسائل مبارزه سياسی دورشناخته شوند نميتوان گفت از
تخصصشان  العات وتحصيالت وطکه سلطنت قابل ارجاع به ھمه پرسی نيست بی اطالع بوده زيرا م

   .درتاريخ ايران باستان وايران شاھنشاھی بوده است

 مری که علياحضرت وھمان قدرت وآميخواھد اين برداشت را درمقابل سوال باال ارائه دھد که تحقيق 
 کام  توصيه کردند بطور مستقيم ويا غيرمستقيمت ن افتضاح داآ شخص اعليحضرت رابه شرکت در

   .جع شناخته شوندامر ی يکی ازن نکبت تاريخآل دادند که در ھنيز  را واالحضرت عليرضا

ن عمل قبيح اولين اقدام سياسی ايشان بوده است و ھمان آ شايد بتوان گفت که مشارکت واالحضرت در
ا مريکائی را بآب نزنند وتوصيه برادر ويا مادر ويامقامات آبی گداربه  اقدام درسی به ايشان داد که ديگر

 ومانند يکيت کنند . درک مسئولمالحظاتت متفکرانه وميھن پرستانه مورد ارزيابی وسنجش قراردھند
  .>بدست ديگران نگاه نکند وھمانطور غربيله کند<فارغ ازمسئوليت  و انسان بی قدر

اين  ليون جواب موافقت باسلطنت را خواھد داشتيم ۶٠کهبود اين  فريب  ھمراه  با کام ترفراندم دا
 درموقعيت انتقام وومعلوم است که انسان را منقلب  ،ن ذلت واتھاماتآ نھم باآ ؛فريب وقتی رخ نشان داد

   .مقاومت قرارميدھد

   .تحقيق ميگويد فريبی که درمورد فراخان به واالحضرت تحميل شد ھرانسان باشرفی را متالشی ميکرد

 و جای اطمينانيک امرطبيعی وواکنش فريب است که دقيقا ھندگانش دبه اطرافيان وفريب  یبی اعتماد
به اعتماد ديگران سخت حساس ميشود  ،خص فريب خوردهھمان تحقيق ميگويد که ش .قرارميگيرد اطاعت

، مرتب نگران اطراف است ،ريسمان سياه وسفيد ميترسد) ه ازمارگزيد(توصيه ای ميترسد  و تدبير ھر از
نميخواھد  ،دورادور نظاره ميکند ،نچه برمبارزه ميگذرد نميخواھد بی اطالع بماندآ از ،برخالف گذشته

فريب خرد کننده انسان  .دارد  الزم ع ازجريانات رابرای عدم فريب ديگرمشارکت داشته باشد ولی اطال
بايد فريب راشناخت ورمز شناخت  ،ھيچ انسانی مايل به خردشدن نيست وبرای خردنشدن ازفريب ،است

   .گاھی ازجريانات استآفريب ھم 

  موجز ومختصر

او  اراعتب ه روی شخصيت و، فريبی ک، واالحضرت عليرضا دربرنامه سياسی فريب خوردمختصر اينکه
ن مھمتربه سندی تائيد وامضا داده بود که برخالف شرافت ملی اجدادشان وعلم آ گذارشد واز سخت اثر

ن با ھمه پرسی بود والجرم فريب مزبور يک ناقوس آگاھی به مراتب حقوقی سلطنت وعدم رفتاری  و
کام ت دارفراندم  فريب شرکت درن ھمان آ، سرمايه ای که موجب وردآبيداری وجدانی درايشان بوجود 

    .ميتوانست باشد

  واالحضرت دربرنامه تجزيه ايران 

بوسيله شورای تجزيه طلبان به رياست اعليحضرت به عيان  ٢٠١٣برنامه تجزيه ايران اگرچه درسال 
ميرسد که موافقت نامه معروف به خودمختاری کردستان بوسيله  ١٣٧۴ن به سالھای آظاھرشد ولی نطفه 

که  ی متعددیمريکائی به امضا رسيد ودرسالھای بعد با کنفرانسھاآومنوچھرگنجی وتيمرمن اعليحضرت 
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جريان سياسی  رھی بنمايندگی اعليحضرت شرکت داشته موضوع تجزيه ايران دآ نھا شھريارآدرغالب 
   .است و موجود نھم انتشاريافتهآوگفتگوقرارداشته وقطعنامه ھای 

  تحقيق ميگويد 

مد ھا وگفتگوھا بی خبربماند آ ه نسبت به جريان تجزيه ايران ورفت وشادروان واالحضرت نميتوانست
ن قابل آکام بوده است وھمچنين مدت درصحنه بودن  ترفرامدم دا ن بمراتب بيش ازآزيرا سروصدای 
خاصه که بمناسبت فريبی که درمسئله فراخوان خورده بطورطبيعی نسبت کام نبود ت مقايسه با طرح دا

   .نجا که مسائل ابوابجعی اعليحضرت است حساس ودقيق ميشودآتا  به مسائل ايران وبيشتر

ميدانست که موضوع تجزيه ايران ھم مانند فراخوان  اگام نسبتت بمناسبت جريان فراخوان داواالحضرت 
دارد وبھرحال به سراغ  نظر دست اندرکاران  از را امضای صدرنشينان سلطنت درخارج ازکشور هنيازب

   .مد ھمانطور که درمورد فرخوان به سراغ ايشان رفتندآايشانھم خواھند 

ويا دستورازخارجيان که حضوروامضای  بستگان  تحقيق ميگويد  درخواست جدی ويا توصيه جدی
ه نندوخرد کوغيرقابل تحمل فشاربسيارسخت چنان  ،ه طلبان الزم استواالحضرت درقطعنامه شورای تجزي

ن انحصارا خود کشی بوده آواکنش ورده که آوارد  وجدان سياسی وشرافت ميھنی واالحضرت ای بر
     .است

 )کاامري(واگرھم مقاومت ميکردند قتل ايشان بوسيله برنامه ريزان تجزيه ايران  زيرا مقاومت مقدورنبود
اين و  ن را متزلزل ساخته بودندر مخالفت خود را رسانه ای ميکردند مقام وموقعيت برادرشاگا ،حتمی بود
 ،تميساخ وبه مبارزه واعتبارسلطنت زيان غير قابل جبرانی وارد  وسيرت خانواده پھلوی نبود ودراخالق

ناچار ھمانطور که امان هللا خان خود کشی را ترجيح داد  تابه کشورش خيانت نکرده باشد واالحضرت 
وچه افسوس که اين  نمودند واحترام به سلطنت وررا فدای استقالل وتماميت ارضی کش ھم جانشان

ووقتی برنامه ريزان شورای تجزيه طلبان موفق نشدند  .فداکاری به حساب افسردگی ايشان گذاشته شد
  .رفتندا داشته باشند به سراغ ھمسراعليحضرت امضای واالحضرت ر

  مدتقرينه 

اح ضيکی ازتوجھاتی که به اين تحقيق موقعيت خاص ميدھد فاصله زمانی بين درگذشت واالحضرت وافت
 يعنی يکسال وچند ماه بعد از فاصله مزبور يکسال وچند ماه بيشتر نيست ،شورای تجزيه ايران است

   .ی تجزيه طلبان منتشرشددرگذشت ويا اقدام به خود کشی قطعنامه شورا

 .مريکا فرمودند سالھا بود که درفکرايجاد چنين شورائی بودمآافق  ت درمصاحبه بانجا که اعليحضرآ از
اوضاع واحوال ھم نشان ميدھد که کارھای مبارزه اعليحضرت خيلی باکندی وتانی جلوميرود ويکبارھم 

يعنی اگرمسئله ( انتخابات رياست جمھوری بود نزديکی فرمودند شتاب برای تشکيل شورا به لحاظ
لذا قرائن مزبور نشان ميدھد   )!ت مطرح نبود شتابی ھم برای تشکيل شورای تجزيه طلبان نبودانتخابا

مسئله شورای تجزيه طلبان ولزوم امضای ايشان مطرح وبا  ،که مدتھا قبل ازدرگذشت واالحضرت
 شادروان درميان گذاشته شده بوده است واگرواالحضرت مقاومتی نميکرد شورای تجزيه طلبان خيلی قبل
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ودرحقيقت بخشی ازتاخيرتشکيل شورای تجزيه طلبان مسئله خودکشی  ازتاريخ خودکشی براه افتاده بود
   .واالحضرت بوده است

 

*** 

  قابل تامل: رسش پ

موجب شده است تا بتوان  در امضای چنين منشوری مقاومت واالحضرت شاھپور عليرضا پھلوی،آيا 
مريکا صورت ن رخداد در خاک آقتلی رخ داده است تا مقاومت ايشان از راه کنار زده شود، و ايگمان زد 

  گرفته است؟ 

  ايشان مطرح نبوده است؟  »عضويت«مورد ديگری در رابطه با آيا 

بخش در متن نوشته استاد اميرفيض نبوده است و به عنوان پرسش جستجوگرانه با پذيرش جسارت اين 
  پوزش ميخواھد.  به آن اضافه شده است.

  ک-ح


