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  بخش دوم

  قضاوت نادرست

  حواشي بركتاب انتخاب زمـــــــــــــان

  حقوقدان –اميرفيض 

  

  کوتاه شده  

  :درفصل دوم کتاب انتخاب زمان گفته شده است

 .حکومت پدرم آمرانه بود -١
پدرم تصميم گرفت درامرحکومت دخالت کند وحقيقتا محدوديتهای درنظرگرفته شده درقانون اساسی رارعايت   -٢

 .نکرد
 .ن شناخته ميشودآ                                                       ً             ود شکنجه نيزاثبات شده وکسی نميتواند آنراانکارکند ونهايتا  پدرم مسئول وج -٣

داليل وتفصيل آنراميتوانيد درتفصيل اين تحرير . اعليحضرت نسبت به موارد باال نادرست است ت هایوقضا       
  .مالحظه فرمائيد

  ايجاز وتفصيل

   :است؟ شايد پاسخ چنين باشداين خرده برمن وارد است که چراتحرير، مفصل 

تفصيل واختصار امری نسبی است ورابطه مستقيم بادرک نويسنده دارد يعنی نوبسنده ميخواهد مطمئن شود که خودش 
ودفاعی داشته باشد نياز به ارائه داليل  موضوع اگرجنبه اثبات ، ماهيتهمچنين. ن موضوع پايان دهدآتابه  قانع شده

  .عاميان رانبودعادت ايجاز طوالنی شدن تحريرميگردد سوم اينکهاست که اين خود ازاسباب 

  معرفي فصل دوم  كتاب

توجهات خاص  از ازکتاب تنظيم گرديده دراينفصل »پدرم شاه ايران«دوم کتاب انتخاب زمان زيرعنوان  فصل
ياد شده که خواننده ملت ايران داشته اند ون انی ايرااعليحضرت  نسبت به پاره ای ازخدماتی که شاهان پهلوی ارز

رادعوت به تعمق وپيگيری موضوع مينمايد همچنين دراين فصل ازکتاب باورهائی پياده شده که عنوان قضاوت نادرست 
  .الجرم پنجره نقد وانتقاد راميگشايد راپذيراست

  نقد وانتقاد

فرهنگ عوام مفهوم اصلی خود گفتگو ونقد اين فصل ازکتاب نياز به توضيحی درباب نقد وانتقاد دارد زيرا انتقاد در
  .نآامثال ومانند دشمنی وياخود بزرگ کردن  راندارد وبرتعابيری غيرمنصفانه نشسته است 

ُ به معنای جدا کردن س نقد کردن وقتی متوجه تحريرات وياگفتارهاست  خوب  ،جداکردن درست از نادرست ره  از ناسره،                  
نها امکان جلوگيری آالزم است؟ برای اينکه باجداکردن  ن سواکارینقد صورت ميگيرد وچراي چرا  -نهاست  آبد وامثال 

وسيله ای که برای رسيدن به اين خواسته بکارگرفته ميشود نامش انتقاد ممکن ميشود از تکرار بد وياقضاوت نادرست 
  .است
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خطائی شد نگران که شما اورادوست داريد مرتکب   يا اگرکسیآ اجازه فرمائيداين بحث کوتاه با اين پرسش جلوبرود
نسبت به کسانيکه دوست شمانيستند که دشمن هم  ايآ؟  شويد نآه اورامتوجه ساخته مانع تکرارميشويد وسعی ميکنيد ک

  ؟ممکن است باشند همان حساسيت راداريد

احترام به حضور دوست ميرود تاباتذکربه خطا بودن ويانادرست  پس انتقاد سفيری است که ازجانب دوست درنهايت
  .ن مانع گرددآثار وصدمات وتکراراوراازآ ،دوستدن تصميم بو

فرهنگ ما ايرانيان شاه را نميتوان دررديف دوست قرارداد وجايگاه شاه جايگاه درنچه عرض شد دراين است که آشکال  ِا 
  :که وعامه مردم براين بيت تاسی دارند» شاه سايه ونماينده خداست«ديگری است  که گفته اند 

  تن چنين نامه ها       سراسربود عيب فرزانه هابه شاهان نوش

****  

  ».ن وقوف طلبيدن واسرار پرسيدن غايت بی ادبی باشدآهرچه را پادشاهان کنند وگويند رعيت رابه «

  فقير بی بضاعت راچه نسبت بجهانداری  داری       وآن تو سربه خط فرمان  نه چکار اين 

     

ِ جرات وجسارت اماانچه که   نراحضوراعليحضرت داد خواست واصرارخودشان برشجاع بودن ماآواعزام  عرض مطالب           
نچه آنميدانم . مده است آدرفرهنگ ما شاه دوستی ووطن دوستی به يک معنی است که  ومنافع ميهندرعرض  مسائل 

   :عرض شد کافی است ويا

  »عذر تقصيربخواهم بيش از اينها«

  محدوديت  انتقاد

ساس شرع باشد بنابراين انتقادی که برا و ی وشرعی قرارميگرد که متکی به حکمت وقانونانتقاد وقتی درموقعيت حقوق
درحقوق اسالمی  .ن اشاره شده استهانی حقوق بشربه آجت که دراعالميه زادی بيان اسآنظر منتقد باشد انتقاد نيست 

  .مستند به حکم شرع باشد همان امربه معروف ونهی ازمنکراست  که شرطش اين است که هم امروهم نهی ،انتقاد

  اكنون نقد اولين سوال مصاحبه كننده

  اولين سوال مصاحبه کننده رابه اتفاق ميخوانيم

استفاده ميکنيد ياترجيح  فظ ديکتاتوریازل پدرتانحکومت يادرتوصيف آ... اعتبارشمابه نگاه به گذشته بستگی دارد 
  ؟ميدهيد از رژيمی آمرانه سخن بگوئيد

ن آولی تفاوت اجرائی  واژه حکومت به معنای سلطنت کردن است وسلطنت هم به معنای  حکومت استگرچه    - توضيح 
ست وبرعکس حکم سلطنت انکه معنای حکومت رادارد ولی حکم دادن خارج ازوظائف وحقوق آ بااست درحکم سلطنت 

  .دادن از حقوق انحصاری حکومت وحاکم است

واين درحالی است که حتی يک است  نه حکومت شده متوجه سلطنت  ًا تعمددرسوال مصاحبه کننده » حكومت«واژه 
حکم بطورمستقيم يعنی بدون عبور ازمجرائی که قانون اساسی مقررکرده ازسوی شاهنشاه ايران صادرنشده است 

   .وحکومتی هم  که حکم ندهد حکومت نيست  وحکومت يعنی مقامی که حکم ميدهد

  شت بايد  بجای حکومت پدرتان ميگفت سلطنت پدرتاناگر مصاحبه کننده حالت بيطرفی رادا

  قضاوت نادرست



 ٢١/ ٠٩/ ٢٠١٠  
٣ 

اعلحضرت پس از اشاره به رويدادهائی ازسالهای سلطنت پدرشان برای اينکه بتوانند به پرسش مصاحبه کننده پاسخی 
  :مستدل بدهند ميفرمايند

 وپادشاهی ميکرد نه حکومت قانون اساسی راکه درمجموع سندی دمکراتيک است محترم ميشمرد  ١٩۵٣پدرم تاسال«
بيشترتصميم گرفت درامر انقالب سفيد به اجراگذاشت  وبرای تامين کارآرائی  پدرم اصالحاتی راباعنوان١٩۶٣درسال 

  ».حکومت مداخله کند

****  

متهم  ميکنند ولی برای اولين باراست که  قانون اساسیا به خروج  براين بار اول نيست  که اعللحضرت  پدرشان  ر
  .ميدهند  تصميم پدرشان به دخالت درامورحكومتبراز خ

نميدانم واقعا اعليحضرت درمصاحبه  به زبان فرانسه عبارت باال رابکاربرده اند مقصودم اين است که با آگاهی به مفاهيم 
ی احتياطی در استفاده از اين عبارت بونقل موارد وويراستاری  هگاه بوده اند ويادرترجمآن عبارت آحقوقی واثرسياسی 

   .شده است

که  ،خواننده کتابنميشود  زيرا  درپاسخ به اين سوال  ی رابه اعليحضرت براحتی پذيراه اتعلق چنين گفت قرائن،   
ن سن  هم معنای مداخله آ سه وياچهارساله بوده اند چگونه ممکن است يک کودکی در ١٩۶٣اعليحضرت درسال 

  .گاه شوندآدرجهت مداخله  درامرحکومت  درامرحکومت رابداند وهم ازتصميم پدرشان

  .بتوان برای آن يافتتصورنميکنم پاسخ روشنی 

   .کمترازخدائی نيست نهمآسال قبل باشد  ۴٠واينکه کسی بتواند کاشف تصميم شخص ديگری در

انسان که تحولی است درفکر  ،تصميم.   حکم داد نآآگاه شدن از تصميم ديگران  امر ساده ای نيست که بتوان بحصول  
انسان بايد علم  غيب داشته  باشد . يست حالت ظهوروحصول ميدهدعل درمياورد ويابه چيزی که ظاهرناراده رااز قوه بف

 یشهاد تچنين گاه شود فکرميکنم که اگر شاهدی درمحکمه ای آ) تحوالت فکری( وياخدا باشد که بتواند ازتصميم ديگران
  .خنديدشاهد خواهد آن بدهد هيئت داد گاه به 

   :متاسفانه به همين يک مورد اکتفانشده درجای ديگری درهمين کتاب  ميفرمايند

  ».........پدرم حقيقتا محدوديت های درنظرگرفته شده درقانون اساسی رارعايت  نکرد«

اعليحضرت خروج از قانون اساسی توسط پدرشان رابصورت ودرمعنای قضاوت بيان  تاسف آنجاموجه ميگردد که
تصميم پدرشان، خروج ازقانون اساسی راباقيد قصد واراده اعالم  وبا .نه نقل قول از افراد وياتمسک به شايعات ميکنند

  .مورد حکم  وقضاوت قرارداده اندپدرشان 

ِ موش نشود که به ص افر ِ رف شنيدن ازکسی نميتوان قضاوت وياشهادت                  ،قضا اين استتنها حکم ه ن. به وقوع عملی راداد                                     
  :پريشان قاآنی گفته است .ست عمومی وکهن باوری ابلکه 

ِ حديث  ِ کفر       ِ                    کسی گرزديگری شنوی      مخوانش کافر  کزرسم مردمی دوراست                                      

ِ درباب اهميت اين قضاوت نادرست  دروازه ورود   حقوقدانان  تصميم واراده راکه  اين اشاره هم الزم است  ،اعليحضرت                            
حکم  شده ف زاد مرتکب عمل خالآوتصميم   همتهم باقصد وارادنشود که  ثابت تايعنی  مسئوليت ميدانندوبه جرم 

مشايعت  دروازه جرمرا تا ودرتطبيق مورد باقضاوتی که فرمودند پدرشان  .محکوميت به مجازات خالی از اشکال نيست
  .کرده اند

  حكم انصاف

نير ايشان اقتضا کند بروجهی که ضمير م حکم ميکند که اعليحضرت دراولين فرصت ،وعاقبت انديشیانصاف ومروت 
ِ حد اقل به مرتبه نظر  ،نرا ازمرتبه قضاوتآعدول وکه ازصواب منحرف است  ،هازاين گفت   .احتياط تبديل نمايند توام با                  
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  خروج از قانون اساسي

سی ازسوی اعليحضرت به شاهنشاه ايران نسبت داده  عرض شد که اين اولين بارنيست که اتهام خروج برقانون اسا
  .رها درمصاحبه هاباعبارت مختلف برورود اين اتهام به پدرشان پای فشره اندشده است با

اتهام نادرست مزبوررامتوجه پدرشان کرده اند ضمن فکسی ی که اعليحضرت بايگانی اين سربار نشان ميدهد که چند بار
ازقانون اساسی است ان پدرشرسيد شده استدعا کردم  که يکی دومورد ازموارديکه  سنداظهارات  ايشان درمورد خروج 

  .اعالم فرمايند که ادعای بدون دليل برازنده انسان روشن بين نيست

  >ن درميان نباشدآدامنه ادعافزون است اگرپای اثبات <  :حکيمی گفته است

متاسفانه همانطور که معمول ايشان است به سفيرانتقاد اعتنائی نفرمودند  وتکرارموضوع برايشان بصورت يک اصل 
  .مده استآومنطقی درمسلم 

  تاثير حقوقي ادعاي خروج ازقانون اساسي

نمايندگا ن بادی که ازآقای دولت آهنگاميکه مخالفت محمد عليشاه با قانون اساسی  ومشروطيت درمجلس مطرح شد 
دگان بمناسبت اينکه محمد عليشاه برخالف قانون اساسی است معزول است  نماين  :ن زمان بود گفتآبانفوذ وحقوقدان  

  .بادی راتنفيذ کردندآحاضردرجلسه اين برداشت وتفسيرحقوقی دولت 

حقانيت ومشروعيت سلطنت دراينکه شاهنشاه ايران رابه خروج ازقانون اساسی محکوم کنند بااين  هدف   تالش مخالفين
م مشروعيت و است که به اعتبارهمان تفسيرحقوقی که نوعی سنت محسوب ميشود ناديده گرفتن قانون اساسی سبب عد

نهابه اينجاختم ميشود که سلطنت غيرقانونی نميتواند تداوم آميشود ونتيجه مورد نظر شاهنشاه غيرقانونی بودن سلطنت 
پرچمدار اين  ادعای باطله ضاله نيزودرکمال تاسف اعليحضرت  . پايان يافته تلقی ميگردد ١٩۶٨پيداکند ودرهمان سال 

چه ميشود کرد خاک ريختن برسروقتی ممکن است  که سرازخاک < .ی هستنديعنی خروج شاهنشاه ازقانون  اساس
  >بيرون باشد

  هنديكتاتوري يارژيم آمرا

مالحظه داريد سوال مصاحبه کننده درباره  ديکتاتوری ويا » پدرم شاه ايران«همانطور که درنخستين پرسش فصل 
  .شاهنشاه ايران است حکومتمرانه بودن آ

ميفرمايند  اگرچه پاسخ دادن به اين پرسش برای من دشوار است اماپاسخ  ،تی ازوضع کشورتوضيحاازاعليحضرت پس  
  .)يعنی آمرانه( ن آری استآمن به 

  :ميگويد                       ً يحضرت راضی نبوده ومجددا پاسخ  اعلظاهرابنظرميرسد که مصاحبه  کننده از 

  .»ديکتاتوری استفاده کنيد« مايل نيستيد ازواژه«

ن دراين تحريرنيست  اظهار نظر ميفرمايند    آه ای که دارند پس از ذکرمراتبی که جای بحث اعليحضرت باز طبق روي 
ودردفاع از اين نظريه  اضافه  فرموده »  نميتوان اصطالح بسياربحث  انگيز ديکتاتوری رادرمورد رژيم پدرم بکاربرد«

دام حسين يااتحاد شوروی والبته جمهوری چگونه بايد عراق ص نوقتآپدرم حقيقتا ديکتاتوری بود اگررژيم «اند که 
   :مرانه استآاست رژيم  ١٩۶٠_ ٧٠اصطالحی که بيش ازهمه مناسب سالهای  –اسالمی راتوصيف کرد 

  شاه –رژيم پدرم 

نظم غذائی که ؛ رژيم را دو معناست يکی نظم حکومتی وديگری نظم شخصی  رژيم شاه يعنی  نظم شخصی شاه مانند
مد؛ آپس وقتی واژه رژيم درکنار شخص > فالنی رژيم دارد<ئی شاه ويا بطور معمول گفته ميشود  گفته ميشود رژيم غذا

  .ن شخص تعلق داردآکه به است نشان دهنده خصوصياتی 
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رژيم به معنای حکومت کردن بيان کننده کيفيت وطرز حکومت است وهمانطور که معلوم است حکومت يک شخصيت 
قانون وهيئت  ن کشورآنابراين درفرض اينکه درکشوری حاکم مطلق شاه باشد ودرحقوقی است  نه شخصيت  حقيقی ب

  .نکه قدرت قضائی واجرائی دست  يکنفر استآ حاکمه وجود نداشته باشد وبا

  .است> رژيم شاه < ن کشور استبدادی است  نه اينکه رژيم کشورآمعهذاگفته ميشود رژيم 

سنت شاهنشاهی ايران برای انتظام وحدت سرزمينهای ايران درطول نظمی که «عنوان رژيم شاهنشاهی ايران يعنی 
  »نستآواهورمزدا پشتيبان ورد ه آتاريخ کهن  ايران بوجود 

نشاه ايران است بااين هدف  که تمام مسئوليتهای هيئت حاکمه کشورمتوجه مخالفين شاه ساخت رژيم شاه  ازواژه های
  .شاهنشاه بشود

ِ ور آنادرست ومسئوليت به تعبيرهای  ،نبايد باتکرار رساگرمعنای تعلق  ه شارسميت داد  رژيم شاه ويا ارتش را  ها واژه  
  شاه بود وياحکومت ايران ملک شاه بود؟؟يا ارتش شاهنشاهی ايران متعلق به آ است

  توضيح براي خودمان

  معنوياقتدار 

اين اظهارايشان دليل  .وده استب» رانهمقتدرانه وياآم«نظر اعليحضرت براينکه ماهيت اجرائی دولت شاهنشاهی ايران 
است  که درزمان سلطنت شاهنشاه ايران حکومت درچهارچوب قانون اساسی عمل ميکرده است نه خودسرانه  توضيح 

ن قانون وياشرع باشد درغير اينصورت نامش زورگوئی وتجاوز به آشناخته ميشود که پشتوانه  ،وقتی امر مر، َا  ؛ اينکه
منطبق بودن امرباشرع شرط است ودرحقوق مدرن نيز امروقتی قابل  ،المی درباب امر به معروفدرحقوق اس. حق است

  .اطاعت است که ازمجرای قانون صادرشده باشد

 اقتدار؛ الزمه  حکومت کردن است  حکومتی که اقتدارنداشته باشد حکومت نيست  منتهی دربرخی جوامع حکومت نيازی
  .خی از جوامع حکومت ناچاراست مدام از اقتداری که دارد استفاده کندبکارگرفتن اقتدارندارد ودربر از

ن اقتدارمعنوی بعنوان يک وظيفه وتکليف الهی آايرانی يک اقتدارمعنوی وجود دارد که اطاعت مردم رااز  درفرهنگ
شاه صادرميشود که نهم نام شاه است به همين دليل است که احکام دادگاه ها وحتی قوانين مملکتی بانام آورده است آدر

  .باشداقتدارمعنوی شا ه سبب تمکين به حکم وقانون گردد وکمتر نيازی به اقتدارحکومتی 

موقعيت اقتدارمعنوی شاه رادراحترام به احکام که درکتاب خاطراتش ازواقعه ای صحبت کرده  ،ليهداز قضات ع یيک
شايرخوزستان راصادرکردم دوروز بعد شبانگاه حکم  محکوميت يکی ازسران ع؛ ن نشان ميدهد  نوشته استآواجرای 

مده ومقابلم ايستاده وباخشونت تمام گفت  آهمان محکوم راديدم که باکاردی که دردست داشت  ازديوارخانه ام باال 
چرامرامحکوم  کردی  چاره ای نداشتم  درمانده بودم گفتم من اين حکم راصادرنکرده ام گفت پس کی صادرکرده گفتم 

رام شد وگفت حال که حکم راشاه داده  جانم هم فدايش  آ محکوم  فورا –حکم نوشته بنام شاه ی ديدی باالشاه مگرن
  .رفتوازخانه ام بيرون 

  اينهم شاهد ديگر

   :مرداد نوشته است ٢٨اقای اردشير زاهدی دررابطه باوقايع 

گی عمارت شهربانی سنگربندی کرده سن هایوقتی مقابل ساختمان شهربانی رسيديم عده زيادی پاسبان باالی پله «
مسلح د تيرهايشان راروبه ماگرفته بودند پدرم  ازميان سکوت عميق مردم ناگهان خطاب به افرا ٢٠بودند ولوله های 

اردشيرزاهدی اضافه کرده .  همکاران  من شمااينجاهستيد وشاه ما درميان ما نيسست دزد انتظامی فريا دپليس وافرا
مورين پليس وجمعيت انبوهی که مقابل شهربانی اجتماع کرده بودند کرد که  ناگهان  است نميدانم چه تاثيری درروحيه ما

  .ادشاهزنده پک  افسرجوان فرياد کرد غلغله شد مامورين پليس يکباره اسلحه های خود رابزمين گذاشتند ودراين موقع ي
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وی ر تدا ن ا م ا ر دا یان  ا ی  ماا   .را م
فرکيانی رااهورمزدا به ايرانيان اختصاص داده است ووظيفه ايرانيان اين است که فرکيانی رااز شر اهريمن که پيوسته «

  )۶٨اسفند ١۵سنگر(        .برای ربودنش تالش ميکند مصون دارد

  

  خرمهرهب انتخا

مالحضه کرديد اعليحضرت  بين اين اقتدارملی وهويت نهادی از يکطرف وبی ) انتخاب بد(ری همانطور  که درتحريرقبل آ
  ؛مصداق  ؛انتخاب  فرمودند بی هويتی را ،هويتی يعنی جدا از اقتدارملی

  ميکنيمربرابر ُد با  وای که ماهستيم گوهر ناشناس                      هرزمان خرمهره را

  پدرم وشكنجه

  :نراميخوانيمن فرياد ميکند باتفاق آآازهرواژه سوال دوم مصاحبه کننده  ازآن سواالتی است که بيشرمی 

وازطرف پرواززادمنش واصالح گری بلند شما دو تصويرازپدرخودرابايکديگرآشتی ميدهيد از يکطرف شاه آ چگونه
نميخواست برخی  ودچار روان گسيختگی بود ياا ياآ. مجاز ميشمردديگرخودکامه ای که شکنجه واعدام های دستجمعی را

   ١. واقعيت هارابه بيند

من تاکنون از هيچيک   (!)؟؟ برای اعليحضرت مفاهيم اين  اتهامات روشن نيست ياشرارت ازاين پرسش زبانه ميکشد آ
نه خوانده ونه شنيده  را »دستجمعی مجاز شمردن شکنجه واعدام های«اتهام  نهاآاز دشمنان شاهنشاه حتی وقيح ترين  

  ؟دشواراست،  دراتهام به شاه واجد چه مفهوم واثر حقوقی وسياسی است> مجــــــاز<يا درک اينکه واژه آ  ام

به پرسش مصاحبه کننده با دقت  توجه کنيد  اعليحضرت رامخيرومحدود ميکند بين دو جواب اينکه ياپدرشان راخودکامه 
  . (!)         ّ      ، يعنی مخب ط بودای دستجمعی رامجاز ميشمرد، يـــــــا دچار روان گسيختگیای که شکنجه واعدامه

اين  اتهامات، اتهاماتی . انسان ازاين همه شکيبائی وتحمل وشايد هم سهل انگاری اعليحضرت دچارشگفتی ميشود
ن آه تاريخ مدعی اتهاماتی است بس بزرگ ک. برخورد کرد آن شخصی وزود گذرنيست که بقول معروف زيرسيبيلی با

ِ درکمال تاسف درپاسخهای بعدی اعليحضرت توجه اتهام . است های دستجمعی به  مجاز شمردن شکنجه واعدام                                              
  .تائيدی  که فاقد اعتبارواصالت است. تائيدايشان رسيده است

  به پاسخ  اعليحضرت رجوع ميكنيم

بود واز مشاهده صحنه های شکنجه لذت ميبرد  درمورد پدرم سخنان وحشتناکی گفته شده است  گفته شده که اوبی رحم«
  ».............اينها دروغهای بيشرمانه است 

نکه ضرورتی باشد وياسوال مسستقيمی آبدون  ۴٨ين پاسخ بجا درصفحات ديگر رنگ ميبازد ودرصفحه  ولی متاسفانه ا
ن آونهايتا پدرم مسئول ...... ارکندانک نراآشده است وکسی نميتواند ت وجود شکنجه نيز اثبا«: شده باشد ميفرمايند

  »شناخته ميشود

اين فرمايش وبهتراينکه گفته شود قضاوت نادرست سبب ميشود که سوال  کننده  متوجه موقعيت  شد ه وبالفاصله سوال 
  چطور اين توضيح راميدهيد که پدرشما اجازه داد تاشکنجه اعمال شود؟«کند که 

                                                
من پزشک بودم روانکاو «: گفته بود) پاريس(در فرانسه  ۵٧معلوم نيست اين خبرنگار آن گفته های دکتر بهايی شاهنشاه را که پس از شورش  - ١

 ک - ح. درا ديده است ويا اوهم از همان رديف است که نمک خورد نمکدان می شکن» ويا روانشناس نبودم، نميدانستم يک روانپريش بيمار من است



 ٢١/ ٠٩/ ٢٠١٠  
٧ 

  )٢٩درصفحه(شکنجه مطرح ميکند که مصاحبه کننده درباره پس ازسوالی  –اينجااين توجه بجاست 

ادامه  ۴٨ديگرمسئله شکنجه رابميان نميکشد وسواالتی درباره مصدق ورضاه کبيرو غيره مطرح ميکيند که تا صفحه 
باره به موضوع شکنجه واثبات ميزنند، مصاحبه کننده د ونسبت به وجودشکنجه مهرتائيد  يافته ولی همينکه اعليحضرت

  رامطرح ميکند> چطوراين توضييح  راميدهيد  که پدرشما اجازه داد تاشکنجه اعمال شود< وارد ميشود وسوال باال

  

  

  پاسخ اعليحضرت

اگر اوزنده بود اين پرسش خوبی بود که ازاوبايد ميشد نميدانم چه پاسخی بشماميداد ومن نميتوانم به جای اوپاسخ بدهم 
بيست ساله بودم اززمان نوجوانی ام ماغالبا از هم جدا بوديم پرسش های زيادی هست می دانيد وقتی پدرم درگذشت  من 

.                     بگذارم امامن خيلی جوان بودم واين پرسشها برای هميشه بی پاسخ خواهند ماندکه مايل بودم بااودرميان 
  ٢ )۴٩صفحه ( 

موقعيتی که دارند چنان و، تنهاازطرف پدرشان  پاسخ داده اند بلکه به اعتبارمقام باپاسخی که فرموده اند نه    -- حاشيه 
   .رسيدن به فرياد حقيقت  کارآ سانی نيستمهرتائيد برادعای واهی کوبيده اند که 

  فرياد حقيقت

  :اکنون به اتفاق حقيقت رابازمييابيم

غيرقابل انکاريعنی   - وجود شکنجه کجااثبات شده  -١
 إ؟اعليحضرت مسئول است  چرا پدر  -چه 

  ؟اول بينيم که شکنجه چيست

اعالميه حقوق بشردرماده پنجم شکنجه را همرديف . از شکنجه تعريف جامعی که مورد قبول عام باشد دردست نيست
قرارداده است که دامنه ای بسياروسيع دارد  رفتارظالمانه وبرخالف انسانيت وشئون بشری وموهن، وهم معنای مجازات،

که حتی توهين وبلند حرف زدن به اشخاص  وموهن بودن رفتار راعنوان کردهنجا که مسئله شئون انسانيت آص بخصو
  .راهم شامل ميشود

  حکيم مولوی بيتی دارد که مفهومش اين است  که اگر آهوئی رادرطويله خرنگهداری کنيد آهوراشکنجه داده ايد

  .عذاب وشکنجه است ی بانابابسعدی هم گفته ای دارد که رساگر آن است که همنشين

عذاب که به معنای شکنجه است وعده خدادرروز قيامت است، شکنجه  درحقوق اسالمی، حدی برشکنجه معلوم نشده
نهم برای اعمالی که همه مردم جهان ازآن استقبال ميکنند يعنی آ قاصرازتصوران است ،هاانقدر سخت مقررشده که عقل

  .)نشود باحدود اشتباه(  عالقه به دنيا

حدت وانواع متعدد جاری بوده است درفرهنگ  درتاريخ ايران بعد از اسالم شکنجه به اعتبارحقوق اسالمی بشدت و
  .است اسالمی ازابزارشکنجه مانند تيغ، نی، نمک وآتش  نام برده شده

شکستن انگشت  -ندرفرهنگ مخالفين سلطنت که هم اکنون حاکم برايران هستندشکنجه اعمالی است ازقبيل کشيدن ناخ
شالق زدن باکابل  –تخم مرغ پخته داغ وبطری شکسته به مقعدفروکردن –داغ کردن بدن –اطوکردن پشت  -ودست وپا

                                                
در جاييکه اعليحضرت يک سر پاسخ های محکمی هم در يک جای گفتگو ويا در يک گفتگو می کنند در گفتگوی ديگر برحسب موقعيت از  -  ٢

همين پاسخ نيمه کاره و نيمه محکم هم عدول کرده و با بهره گيری از ضد و نقيض خودشان را درگير گفتگو های پيچيده ديگر می فرمايند که 
 ک- ن انسان معقول را به تفکر وا ميدارد حدرک آ
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شوک  –ويزان نمودن آوزنه سنگين به خايه  - سنجاق داغ وسرخ شده زيرناخن فروکردن - تجاوز به مرد وزن –برق 
  .نهاآوامثال  شکنجه فرزندان  درمقابل چشمان پدرومادر - برقی

نچه که تصاويرآن درزندان ابوغريب انتشاريافت که بخش آمريکا عملياتی ازقبيل آدرروش تحقيقات شناخت مجرمين در
مريکادرکشورهای خاصه اردن آنچه که درزندان های سری آکوچکی از يکهزارتصويری بود که رامسفيلد اعالم کرد و

محسوب نميشود وعين اعالميه حقوق بشراست وعنوانی هم  شکنجه                                         ً ومصرومراکش گذشته واکنون هم جاری است ابدا 
ن اختراع کرده اند تکنيک  است ازباب نمونه طوری بسرزندانی آب ميريزند که زندانی احساس خفگی درآب آکه برای 

رعايت                             ً                                       ب گذاشته اند نه شکنجه  وصريحا  هم مدعی هستند که کامال نسبت به متهمين آنراتکنيک  تخته آرابکند واسم 
  حقوق بشررادرخصوص منع شکنجه مينمايند

                          ً                                          مريکا راهم دربرميگيرد اخيرا  رئيس بخش اکتشافات لوس آنجلس اعالم کرد که آپيشرفت تکنولژی ، کيفيت شکنجه در
ازاشعه  ليزربطريقی استفاده ميشود که وقتی به بدن کسی اصابت  کند، طرف همان احساس راميکند که درآتش دارد می 

   .افتد

، لگد، اهانت، وع ديگری از شکنجه هست که درتمام کشورهای جهان مورااستفاده مامورين کشف جرم است مانند مشتن
مريکاکه بصورت فيلم منتشرشده به آنراميتوانيم دراخبارحوادث اآتهديد بااسلحه گرم وسرد، شالق وامثالهم نمونه اجرائی 
کند ودرمقابل پليس مقاومت ميکند چه خشونتی نشان ميدهند  بينيم که نسبت به فردی که حاضرنيست خودش رامعرفی

   ٣.ندونهم نه يک پليس گاهی پنج پليس گردن کلفت طرف يک زن ويادختربچه ای ميشآ

عقيده دارند درايران زمان شاه ثابت شده اعليحضرت اينهارامصدع شدم که بتوانم بگويم مقصود از شکنجه ای که 
د زيراکه اصل درادعا متوجه عين وياحق معلوم است ووقتی عين وياحق معلوم نبود وغيرقابل انکاراست کدام ميباش

  .ادعاپوچ است تاچه رسد قضاوتی که اعليحضرت فرموده اند

  وجود شكنجه اثبات شده است

       ِ        کم تائيد  اثبات حن است که موضوع مورد ادعا پس ازرسيدگی ازطرف هيئت صالحيت داری مورد آاثبات به معنای 
ن درزندانهای ايران زمان شاه رسيدگی شده وحکم به اثبات صادرشده آيادرمورد وجود شکنجه وکيفيت آ. قرارگيرد
  است؟؟

. يادم هست که اعليحضرت درسالهای قبل فرمودند نسبت به مسائل مورد بحث متنازع بايد هيئت حقيقت ياب تشکيل شود
است که چنين قاطعانه حکم بوجود شکنجه  ن هيئتآی ياچنين هيئتی رااعليحضرت تشکيل داده اند وبه اعتباررسيدگآ

چطور وچرا » من حسابدار ومسئول گذشته نيستم« درادرزمان پدرشان ميدهند؟؟ درحاليکه درهمين  مصاحبه ميفرماين
  ]؟. [!!بعهده گرفته اند را نهم قاضی کل که حکمش غيرقابل اعتراض وقطعی استآنقش قاضی، 

ودرمصاحبه های قبلی هم » من درپيشگاه ملت ايران وظيفه جزراست نگويم«ند اده اعليحضرت درهمين مصاحبه فرمو
  .»من چيزی را که  به آن اعتقاد نداشته باشم هرگز نميگويم«يادآورشدند 

عريض طويل قوه  يد رسيدن به اين تميز کارساده ای نيست همه دستگاهایآازمجرای تميز حق ازباطل بدست مي حقيقت
  .ن ازباطل است، درمقابل نيروی شگرفی که برای قلب حقيقت تجهيزشده استآکشف حقيقت وتميز قضائی جهان برای 

  وجود شكنجه  انكارناپذير است

باقی > انکارناپذير<عبارت   ديگر موردی برای بکاربردن» وجود شکنجه اثبات شده است«هرچند وقتی ميفرمايند 
  .مزبوراستفاده شده است عبارتکاری از  نبوده ولی بنظرميرسد که برای محکم

                                                
اينروز ها پليس به هفت تيری که از آن چند هزار ولت برق بيرون می آيد مجهز است که چند سال پيش در فرودگاه تورنتو در باره يک مسافر  - ٣

کرده اند و او در اثر چندين باربهره گيری از که زبان انگليسی هم نميدانست و راهش را در راهرو های فرودگاه پشت گمرک گم کرده بود استفاده 
 ک- ؟؟ ح... آيا شکنجه محسوب می شود يا خير... محاکمه ها هنوز ادامه دارد... اين وسيله برقی در همان فرودگاه می ميرد
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ن واقعه رادرست مشاهده کند واين مشاهده طوری باشد که آانکارناپذيربودن، نزد حکما بدان  معنی است که ديده انسان، 
شنيدن کی بود «ديگری گفته است  »نچه راکه ديده بيند نتوان کرد انکارآ«که گفته اند  نراضبط کند آمغز مشاهده کننده 

  .»يک ديده به از يکصد گواه«ی گفته ديگر» مانند ديدن

که  اند عليحضرت از عبارت انکارناپذير، بودن واجد اين معناست که خودشان درموقعيتی قرارداشتهی استفاد ها
واين چنين چيزی باموقعيت سنی ايشان وروحيه ظريفی   [!!] اجرای شکنجه بوده اند نراانکارکنند يعنی ناظرآنميتوانند 

  .ارث برده اند غيرقابل قبول وغيرممکن استکه ازپدرشان به 

ن نادرست وبی اعتباراست وبرهربزرگی فرض آبنابراين قضاوت ايشان درمورد اثبات شکنجه وغيرقابل انکاربودن 
  .وحکم است که از قضاوت نادرست عدول واز آلود گی اثرات قضاوت نادرست خودراپاک کند

  

  مسئوليت پدرم

رشان تصميم گرفتند درحکومت مداخله کنند، پدرشان رامسئول شکنجه ای که پيش اينکه پد اعليحضرت به ادعای
  .نرا اثبات شده وانکارناپذيريافته اند ميدانندآخودشان 

 :به داليل اين واضح رجوع ميکنيم. قضاوتشان سطحی وبسيارنزديک به قضاوت مخالفين شاهنشاه ايران است

                            ً                                زآن برداشت خاصی دارند وعمدتا   چنين است  که مسئوليت هرکمبودی عوام ا مسئوليت وشناخت آن امرساده ای نيست
شادروان ابوالقاسم گلسرخی تعريف ميکرد که بهنگام خدمت نظامی درمورچه خورت . متوجه شاه کشورميدانندرا

رسيديم که جاليزبان، درحاليکه يک خربزه زيرسرش گذاشته بود  که به جاليزخربزه اصفهان بااسب درحرکت بوديم
» مگرشاه مرده«برسم مزاح خربزه رااززيرسرش برداشتيم يکدفعه بيدارشد وگفت   و خوابيده  بود برای بيدارکردن او

علت اين  متوقع است وشاه رامسئول ميشناسد مالحظه ميفرمائيد حتی نگهداری وعدم دستبرد به خربزه راهم ازشاه
  .سايش مردم است      ٌ               ت که ما موريتش تامين آينده خداسبرداشت اين است  که شاه درفرهنگ ما سايه ونما

  . ن تکاليف قانونی باشد وياعهدی وقراردادی آهمانطورکه مستحضريد، مسئوليت ناشی از تکليف است که ممکن است  

نخست اين يادآوری بجاست که سلطنت ازنظرتکوين، نهاداست اماازنظرمعنا ومحتواهمان پادشاهی وحکومت کردن 
ومتمم آن حکومت پادشاه محدودبه شرائط وحدودی گرديد  ب مشروطيت وتدوين قانون اساسیپادشاه است که باانقال

  :بنابراين معنای سلطنت  بموجب قانون اساسی و متمم آن ميشود

  مجموعه اختيارات پادشاه  که درقانون اساسی ومتم آن تصريح شده است        

  )رجوع فرمايند ۶٣شهريورسال  ٢۵درسنگر> نهاد سلطنت<عالقمندان به مفصل اشاره باال ميتوانند به مقاله ( 

  .ن باشکنجه ادعائی بشويمآاکنون با مختصراشاره ای که شد ميتوانيم  واردمسئله مسئوليت پادشاه وارتباط 

  :بخشی ازاختيارات پادشاه درقانون اساسی که مورداستفاده اين تحريراست  بشرح زيرميباشد

تخاب  فرماندهان فرماندهی شاه برقوای نظامی وان -١
 )۴۴اصل ( دهان مسئوليت داشته باشد نبدون اينکه درامرفرماندهی وياانتخاب فرما

عزل ونصب وزرا وعزل ونصب مامورين رئيسه  -٢
 نهاباشد آدوائردولتی اعم ازداخله وخارجه بدون اينکه مسئول اعمال 

پادشاه رئيس قوه مجريه وقوه مقننه است حق   -٣
 ن بامجلس استآصويب انشاء قانون رادارد ولی ت

دستخط وفرامين پادشاه درامورمملکتی وقتی قابل  -۴
 اجراست که به امضای وزيرمسئول رسيده باشد ومسئول صحت مدلول آن فرمان ودستخط همان 

 وزيراست
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بگيرد مفهوم اصل باال اين است که اگرهم شاه بزعم خيال نادرست اعليحضرت تصميم به مداخله درامرحکومت 
  .ن عمل وزيرمربوطه است نه پادشاهآمسئول دهدوفرمان هم ب

سال قبل زده توی گوش کسی شاه رامحکوم  ۴٠نه انصاف ونه مردانگی است که مادرخارجه بنشينيم واگرکسی 
   .ومسئول بشناسيم پس فرق ماباآن جاليزبان کجاست

 ناتمام                                                                             


