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  بخش دوم همادا

ت د داز ا ی   رم    یا
  حواشي بركتاب انتخاب زمـــــــــــــان

  

  نادقوقح - ضيفريما

  

  کوتاه شده اين تحرير

ّ                    رعيت  بودن شاهنشاه ايرانتصوير سرسپردگی و -١     

  تفصيل

يا مانع غرب بود، ميگوئيد پدرتان مزاحم «ميکند اعليحضرت اين پرسش رامطرح  مصاحبه کننده درارتباط باتوضيحات
  »چگونه ؟ چه زمان؟

ّ اعليحضرت پس از توضيحات مو  هنگاميکه « جمله پايان ميدهندين پاسخ خودشان راباا ،جهی ازباب افزايش قيمت نفت                        
  »غرب عمل کرد؟ سرسپردهازمنافع نفتی ايران دفاع کرد آيا بعنوان  ١٩٧٣اودر

ّ من متح  نه اين  ،؟ مصاحبه کنندهارگرفته شده به چه مناسبتی بوده استايشان بک يرم که عبارت سرسپرده که دربيانات     
  .ازسوی ايشان  پاسخ مصاحبه کننده بوده است                       ِ نه عبارت بکارگرفته شده  عبارت رادرپرسش خودش بکاربرده بود 

  :راازاعليحضرت ميشنود بالفاصله سوال زيرامطرح ميکند> سرسپردگی<مصاحبه کننده به مجرد اينکه واژه 

 ؟رفتارنکردمريکايی آرعيت يا سرسپرده ، شاه ايران همانند يک آيا درمقابل ملی گرای پرشوری چون مصدق..........« 

  *****  

اين «به جمله ن اتهام بزرگ فقط آدرپاسخ به  که متاسفانه به پرسش مصاحبه کننده ت  رپاسخ اعليحض نميدانم کهالزم 
موردنقد قرارگيرد بلکه سوال مصاحبه کننده فرصتی است که ازآ ن بعنوان يک اند  اکتفا فرموده» تلقی ساده انگاره است

  درس  تاريخ مورد عنايت اعليحضرت قرارگيرد 

******  

ی باشاهنشاه ايران مصاحبه ای مفصل داشته است  درآن مصاحبه، چفاالن انايروا ) ۵٧سال قبل ازشورش  ۶( ١٩٧٣در 
مريکا ناگزيراست به مسئوليتهای خود درقبال جهان عمل کند يعنی آ«شاهنشاه ضمن پاسخ به پرسش ميفرمايند 

  ».نميکندماباامريکا مارابرده وستی زيراهمه ميدانند که دبمابرسد، واين هييچ چيزی از استقالل مانمی کاهد 
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  مالحظات پرمعني

جاسازی شده که اگررئيس کشوری  ،درفرهنگ سياسی غرب اين باور ،سال قبل ٣۶نخستين مالحظه اينکه حداقل از 
بندگی ن کشور اين روابط راحمل بر بردگی، سرسپردگی و ، آروابط دوستانه ونزديک باکشورديگری راداشته باشد

پيشترهاهم شنيده اند واين خود دليل اين  است که شاهنشاه ايران واژه مزبوررا> برده<فاده شاهنشاه ازواژه است. ندميدا
ّ اصل مس  ،چنين برداشتی يعنی تعبير روابط دوستانه  به سرسپردگی وبردگیکه ماره محکمی است  ِا  سياسی لم درفرهنگ      

   .مريکائی هاستآخارجيان وبيشتر

ض شد يعنی تاريخ است الزم است که آنچه عر اعليحضرت بعنوان درسحضور، تقديم آن به ازآنجاکه قصد اين تحقيق
  .دبايبه شهودی نيازونزديکی، ازروابط دوستی  ،باورغرب وتعبيرنادرست آن

  شاهد اول

  :اينطور آمده است ۴۴درکشف الغطاء سيد حسن تقی زاده صفحه 

شماايرانيان چشمتان « ؛يشرمی گفته بود       ً           ، صراحتا  ودرکمال ببه يکنفرنماينده مجلس انگليس درتهران سفارت مترجم
ه کسی اگربامرد اجنبی بنشيند، شوهرش بغيظ حرابازکنيد وبفهميد که شماازدواج کرده ايد وهمانطورکه زن منکو

ريد وبيش از اينکه خيال رابطه ، دولت حامی خود انگلستان رابه غيظ درمياودرميآيد، شماهم اگربادول ديگرمغالطه  کنيد
  ١  »، مملکت شما تسليم شده استلمان  ازسرشمابگذردآبا 

دانسته که مي) زن عقدی(ايران رازن منکوحه ، دولت ومجلس سال قبل ۶٠مترجم سفارت انگليس درمالحظه ميکنيد
   .وارباب نداردتفاوتی بارابطه برده  ،ن ازنظرروابط وتکاليفآمفهوم 

  ومشاهد د

راتغيير داد کارمندان بخش فارسی به اين ) راديو زمانه(رئيس بخش فارسی  ،درهمين سال جاری راديوی کشورهلند
شما بنده ماهستيد هرچه ماميگوئيم شمابايد « :مسئول راديو هلند به ايرانيان معترض گفتتصميم اعتراض کردند

  ٢  )سی-بی- خبرگزاری بی( »  بپذيريد

  مشاهدسو

  :مريکا گفت آلی مشاور امنيت م

نيم نشانه همانند تفنگ هرچه رااشاره ک> برده<درايران روشنفکرانی هستند که هرچه مابگوئيم آنهاعمل ميکنند 
  .)گرفته شده ازکيهان لندن ٨٢مرداد  ١۵سنگر(         ميگيرند

  کيادتان باشد که غالمان وبرده هاهستند که برای اربابشان ميجنگند

  

                                                
 امش هک دنک یم ديدهت هنوگچ و دنک یم فيصوت یدقع نز کي هب ار ناريا روطچ هک دينبب ار ناتسلگنا هدنيامن ايو مجرتم تحاقو- ١
 ک-ح. ..يداشب اشتهد بطروار يگد کسی ی باتسيابن ام زجب
 ار یرايسب هک ،تشون یم یتالاقم و تلاخد ناريا روما رد گنج رادفرط یاه ناکوئن زا ،نيدل لکيام هک نايرج یرس کي رد - ٢
 وا هب .منک لمع وا شور هب و مريذپب ار دنک یم هتکيد هک ار یبلاطم تشاد راظتنا وا .تفرگ رارق نم ضارتعا دمورد آممی  شوخ
 و حرط اب یتسياب دينک کمک ديهاوخب رگا مينکيم نييعت یشم طخ ام ميهد یم حرط ام د،سينانمی ش ازه ماندبه ان را رااي امش ،متشون
  ک-ح - »وشمگ ورب« وشتن نه مب ..ميتسين گیردبه ب اضرا حم ،دکني کار ست ماد ريزل امع ناونعب امش و دشاب ام هشقن
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  شاهد چهارم

پس ازقراردادی که بين دانشگاه پهلوی شيراز ودانشگاه کندی «سی گفت  -بی–اقای هوشنگ نهاودی درمصاحبه بابی 
يتی دانشگاه کندی بردانشگاه پهلوی پيداکرده بود که شاه يک نوع قيموم ،بسته شد درزمان رياست مرحوم اسداهللا علم

  .يدکه بپايان هم رس. ميخواست اين موضوع به  پايان برسد

مريکانزدشاه ميرود وابراز تعجب ميکند که آدانشگاه شيراز منصوب شدم آقای آرمن مير سفير هنگاميکه من برياست
اظهارات (» مريکاراهم نديده به رياست دانشگاه منصوب گرديده استآچرافردی که تحصيل کرده فرانسه است واصال 

   )از اسنادسياسی امريکا است نهاوندی نقل

مريکائی هايک  حق اربابی وآمريت  آشاهد نشان ميدهد حتی درقراردادهای دانشگاهی که دولتهادخالت ندارند اين  شهادت
روس «اعليحضرت هم درکتابشان اشاره ای دارند وميفرمايند  ،که ناشی ازروابط ارباب ورعيتی است  برای خود قائلند

  »ی فرودست رفتارميکردند                             ً                         وانگليس درآغازسده نوزدهم غالبا  باايرانيان بعنوان  مردم

خودشان  نسبت  مريکائيهادرچنين برداشتی تنها هستند خير اساساغربی هايک حق الويت وآقائی برایآتصورنفرمائيد که 
. مامردم افغان مانند برده  رفتارميکنند با حميد کرزای بارها صريح  وقاطع گفت که نيروهای خارجی  .به شرقی هاقائلند

اين عمل نميرفتند  نفرکشته شدند آلمانهازيربارمسئوليت ١٢٠لمان درافغانستان آتوسط نيروی هوائی  یحمله هوائ دريک
افغانی که درآن بمباران کشته شده اند  لمان برای هرخانوادهآب شد  که دادگاه بلمان سآکوششهای يک وکيل افغانی مقيم 

  >  هزاردالراست ۵٠رف  خسارت جانی يک  سگ  وگربه عامت - ازپول خون يک گربه هم کمتر<دالربپردازد  ۵٠٠٠فقط 

  رس 
به اين  ،اين فرصتاعليحضرت درکتاب اخيرشان به  نياز خودشان به تجربه ودرس تاريخ اشاره فرموده اند بنابراين 

ِ  حاصل  که  ،درس تاريخسرباز اجازه ميدهد که    .حضورشان تقديم شود ،تحرير باال ست   

ر   اع
الزم نيست که . خود مردم ايران باشد ، هرتحولی که درايران اتفاق بيفتد بايد بدستهستيم ومعتقديمماملتی سربالند«

  )٨٣اسفندماه  –سی  -بی - يحضرت، مصاحبه بابیاعل  ».تغييروتحوالت باطرح ويا بدست خارجی صورت گيرد

 ،حريم های بسيارحساس والزم الرعايه نجات وطن سبب گرديده که برخی ه، بعالقه شديد اعليحضرت
وبسردرگمی ازشاهراه تاريخی منحرف  راه نجات ايران را، عالوه براينکه رعايت نگردد واين موضوع

ّ                           دربيابان ناآشنامبدل ساخته، اعليحضرت ومبارزه  منور  ايشان رابه تاريکی وآلودگی بندگی ووابستگی   ،                                                
ّ  به بيگانه ملوث     ..کرده است              

عظيم  ،یبرای نجات ايران ازحد، خارج واسباب  تاسف مريکاآبی احتياطی های اعليحضرت درتوسل به خارجيان خاصه 
  .است وميهنی
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خارجيان دانسته اند از  ، هرگونه فعاليت عملی برای شکل دادن به مبارزه رامنوط  به همراهیکه اعليحضرتسالهاست 
  ، تجديد مطلع از يادنرفته استبيگانگان حمايت مادی، معنوی وحتی ارتباطی خواستارهستند حتی درهمين کتاب اخيرشان

  .يده گرفته اندودند نادمفر ٨٣ که درسال را بيان تاريخی واصيل ومنطقیو

 –گواهی شرافتمندی خواستن  –درخواست روحيه دادن  - مريکائيها گواهی وطن پرستی خواستنآاز 
نهاکه اعليحضرت آايرانی وامثال  تکان دادن سرمايه داران –شانه به شانه مردم عادی ايران جنگيدن 

وقليلی ايرانی اعالم درحضورکثيری ازمردان سياسی خارجی شورای امور بين المللی  دراجالس
ن آعبوديت وسرسپردگی است که هرچه ادامه پيداکند زنجيره های  ،، ازمصاديق کامل بندگیفرمودند
فراموش نشود که بندگان هستند که .  محکمتر وزخم آن عميقتروغيرقابل درمان خواهد شد ،بندگی

  .دنهائی رادار ازآقای خودشان اينچنين درخواست

نه تنهااعتبارملی اعليحضرت راميسوزاند که مبارزه رهائی بخش وهرچه درآن هست رابه سرزمين اين زخم واين اتهام 
  .که درنهايت تاسف ساخته است ،                     ّ         سوخته غيرقابل ساخت مبد ل ميسازد

مريکائيها خوب آنراميشناسند ازخودتان آراکه  توصيه تاريخ وانتظاروطن اين است که اين بندهای عبوديت وبندگی
  .انسانهاممکن است به انحرافاتی دچارشوند ولی ادامه آن ديگرعذر پذيرنيست.  ركنيد، دودوركنيد

  مريکائيهاراداريد؟آاعليحضرت باداشتن اقتدارملی وهويت تاريخی چه نيازی به توسل به خارجيان و

زيسته وتحصيل مريکائی تباری  که سالهادرايران آاين حقيقت راتنهامن نميگويم همه ايران دوستان ميگويند حتی آن 
 ٢٠١٠ژانويه سال ٢٢راکه درتاريخ  ونامه ا شروع وبخشی ازخاتمهاجازه دارم بخشی از .گفته استاست  کرده

اين نامه بنابردرخواست نويسنده نامه، توسط اينجانب منظم ونزديک به ( فکس کردم به اينجابياورم اعليحضرتحضور
  )مفهوم شده است

  :امريکائی که توسط اينجانب بنابردرخواست اوويراستاری ومنظم شده چنين آمده استن درپايان نامه سه صفحه ای آ

  بخش آغازين نامه

  عاليجناب رضاپهلوی«

مريکائی هستم که چندسال قبل درسخنرانی شما درشورای اموربين المللی دالور شرکت داشتم وبعد آمن همان 
کرده  ازسخنرانی شما انتقادی داشتم که بايکی از نشريا ت طرفدارشما درميان گذاشتم وازاوخواستم مطالب مرامنظم

  .وبرای شمابفرستد واو بمن قول داد که اين کارراخواهد کرد

وعاليجناب سخنران آن بوديد  من خوشبختانه دراجالس مديران اقتصادی نيويورک که دردسامبرسال گذشته تشکيل شد
، رهبران کشورمان راتشويق کنيم که  مريکائيها خواستيد که ماآ سخنرانی خودتان ازما وازآنجاکه درپايان حضورداشتم

ِ  ، من  بعمل بپوشانند، وبدين  ترتي هبه خواسته های شما جام ، الزم ديدم که درخواست مريکائی راطرف  تعهد قرارداديدآ   
عتراض مرامنظم کرده وبرای که ا رشمابخواهمداطرفرامطرح ودنبال کنم وبازمانند مورد قبل ازهمان نشريه  عاليجناب
  ».........شمابفرستد

  بخش آخرنامه 

  :آن چنين استپايانی   نامه مزبور که سه  صفحه است ، چند سطر
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حرکت . هدايت بيگانه استو ، کمک بيگانه،رمزموفقيت نيروهای مخالف جمهوری اسالمی، پاک بودن ازحمايت بيگانه«
موری است که سنت کشورداری شما آنرادرقانون اساسی تصدی به ا .......و درمسيرتاريخی وفرهنگی آشنای ملت

                     »........يد، ايرانی فکرکنييد وايرانی عمل کنيد، ايرانی باشدريک جمله. مشروطه معين کرده است
  پايان

  هست و بعد ازمن ديگر نخواهد بود اين خيرخواهی هاودلسوزی ها تامن زنده ام  اعليحضرتا

  اميرفيض-باآرزوی سالمتی وپيروزی                                                                          

ا اخذ رسيدفکس گرديد ب ، برای مالحظه اعليحضرت مريکائی همراه نامه ای به دبيرخانهآهردونامه آن  –توضيح   
که چون پاسخی دريافت نشد به » منتشرگرددکه اگرمانعی نميبينيد اين نامه «اين درخواست هم مطرح شده  ن  نامهودرآ

                       .نشانه عدم مانع تلقی شد

  

  

             

 


