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  حقوقدان - اميرفيض

نرا از آدررباط انجام گرفت بارزه ھائی دارد که ) ١٩٨۴( ١٣۶٣دراواسط سال  روزنامه حريت ترکيه کهمصاحبه 
   .ن سالھا صورت گرفته کامال متمايز ميسازدآسايرمصاحبه ھائی که در

ست سال داشتند درتھران افتخارمصاحبه باشاھنشاه ايران را داشته ا ١۶زمانی که وليعھد  ١٩٧۶مصاحبه کننده درسال 
 خواھد بھتر صورت ايران  را، دراينن رادرايران تمام کندوليعھد دبيرستا ميخواھم«ه ورده کآوازشاھنشاه نقل قول 

   »شناخت

زمانی که شاه ازايران خارج شد من درپاريس به دنبال کسب  ١٩٧٩ورده که درسال آمصاحبه کننده اين گواھی راھم 
وی درمقابل دوربين ھای تلويزيونی  خمينی بودم ھنگاميکه من طرحھا وبرنامه ھای خمينی راپرسيدم يت هللاآاز  خبر

نھا درموقعيتی خيلی آ. بدون نه شاه ونه پسرش بارديگربه ايران بازنخواھند گشت< :فروانی که دراطرافش بود گفت
  >بھترخواھيم بود اين راھمه شماخواھيد ديد

 از ،گردش کرده باتفاق را انکاخ محل اقامت شھرياراير صرف غذا داشته تمام قسمتھای ،شھريارايران کننده بامصاحبه 
خيلی کم  اوگفته است < شھريارايراندرباره خصوصيات اخالقی  ، صحبت شده،ی  درمراسم ازداوجعادات خانم ھای ايران

بناميد من  فت لطفا مرا رضاطاب کردم  گ. وقتی اورا اعليحضرت خن اعتراف داردآاميداند وبه ين رخودش ھم ا ،روست
تمام  احوال غربی زندگی کرده اما پھلوی بااحوال غربی تربيت شده وبا ين نتيجه راگرفتم که رضااين مالقات ا زا

  >خصوصيات پسنديده وواالی ايرانی راداراست

  .رام حفاظت ميشودآبلند وبامحافظين ايرانی ومراکشی وسگھای گرگی باديوارھای  ،اقامت شھريارايرانمحل 

  :پدرشان به حفظ مراتع وجنگلھاصحبت کردند وگفتندازعالقه  ن شھريارايرا گردش وصحبت کرديم درباغ 

  )١( » [!]، برای اوارزش درخت ھمانند يک انسان بود، زندان ميکردپدرم ھرکسی راکه درخت ميبريد«   

شاھنشاه وعلياحضرت  پاری ماچ ازاز تصويری که برای وبه عکاسی وگلکاری  شھريارايران کننده ازعالقه مصاحبه 
دوستان من به اندازه يکصد سال به چای ترکی واينکه ايشان گفته اند <ت کرده  وازعالقه اعليحضرت بفرستاه  صح
  »....  ورده اندآچای ازترکيه 

صفحه  ٢٢٢مشروح درسنگر شماره ( وجواب ميگيرد ،مصاحبه کننده ازروابط ايران وترکيه درسالھای گذشته سوال
  :) مصاحبه کننده قبل ازطرح سواالت نوشته استاول

عراقی ھا < :برمشتی ازخاک وطن که مزين دفتراوست خيره ميشود وباچھره ای پرغم ميگويدنگاه شھريارايران <
يھن خود بی تفاوت باشند ولی ورد م. ايرانيھا ممکن است درظاھر درمنھا درمورد مااشتباه کردندآ. اشتباه بزرگی کردند

   فدای خاک کشورشان  ميکنند>تھديد کند باتمام وجودخودرا نھاراآنکه خطری خاک ميھن آبه محض 
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  سوال بعدی

  ؟ورفتاری که باپدرشما داشت چه نظری داريددرمورد کاتر 

  :شھريارايران

  »مريکا گرديد ...آکارتردرصدرافرادی قراردارد که موجب روسياھی «

  سوال بعدی

  ؟درمورد ايران چگونه فکرميکنيد

   :شھريارايران

ات است..... بسياری ملت ايران به مفھوم مطلق درفکروانتظاريک راه نج .شودياوضاع اقتصادی ايران روزبروز بدترم«
برای ، فکرنميکنم فعال زمان برای اين کارمناسب باشد اما ،ازشخصيت ھای ايرانی مقيم کشورنيز ياری مراميطلبند

  »درغيراينصورت خونريزی زياد خواھد بود ،وردن توده ھابايد زمان مناسب راانتخاب کردآبحرکت در

  خرین سوال مصاحبه کننده آ

  ؟نچه برشما وخانواده شمارفته انتقام خواھيد گرفتآراگربه ايران برگرديد بخاط

  :شھريارايران

. موضوع شتی زندگی کنمآصلح وست که به ايران بازگردم ودربه من اعتماد کنيد تنھا خواسته من درزندگی اين ا .....«
  »انتقام گرفتن اصال مطرح نيست ....

عالقمندان به کل ميتوانند به سنگر دھم مھرماه  ،وجوابھاستسواالت وجوابھا فشرده ومختصرشده ازانبوھی سواالت 
  .رجوع بفرمايند  ٢٢۴و ٢٢٣و ٢٢٢وشماره ھای  ٢٢١شماره ١٣۶٣

  مالحظاتی نچندان خوشایند 

مالحظه کوچکی که درعين حال بسيارموثردرمبارزه است   قبل ازاينکه به ژرف نگری ھای مصاحبه برويم بسراغ
   .خواھيم رفت

ی معظم له ازسوی دبيرخانه منتشر نگرديد ومعدودی ازجرائد ايرانی ھريارايران مانند سايرمصاحبه ھامتن مصاحبه ش
ن جرايد آری ھائی ديده ميشود  بايد ھمين قدرھم ازبراب استخراج کردند وبھمين دليل ناروزنامه ترکی  از متن مصاحبه را

  .يشدندايرانی قدردان بود وگرنه ازاين مصاحبه مھم ايرانيھا مطلع نم

حقيقتا چرا دبيرخانه سلطنت به اين ساده ترين ومعلوم ترين وظيفه ای که دارد بی توجه است وفرمايشات شاه رابرای 
، تضاد برداشتھا ) منتقل به جرائد نشوددبيرخانه( وقتی فرمايشات ايشان ازيک مرجع صالحيت دار ؟مطبوعات نميفرستد

  .د ونقض غرض ازمصاحبه ميگرددھا بربيانات تاثيرخواھد گذار يا سوء نيت و

. مسلم که ازسوی د؟ اگراين يک تدبيراستندفترودبيرخانه چه منطق واستداللی برای ادامه اين رويه ناموزون خوددار
  صواب منحرف است .....
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 وسالمت و عاقبت انديشی ،دنحق دست بردار                                                                   ِ ماشديدا ازمسئولين دفترانتظارموکد داريم ازبی اعتنائی به اين درخواست  
مختصرشده ازدوصفحه (  .ن دارد اين وظيفه که اھم ازوظائف است رعايت گرددآاحترام نھاد سلطنت اقتضای 

  )٢٢١سنکر

ِ  تاريخ   – حاشیه اعتراض به عمل دبيرخانه نشان ميدھدد که دبيرخانه از ابتدای تشکيل وياال اقل تا به امروز ھمين رويه     

سال است که ھمچنان به رويه مزبور بااضافه کردن  ٢٧اعتنائی به مراجعين راداشته است وناسازگاری وعدم پاسخ وبی 
  .دروئی ادامه ميدھ ترش

  صفای ومھرومحبت سپاه خوبان است          نگشت فاتح دل ھرکه اين سپاه نداشت

  >ه اطالعاتیماکاراجتماعی ميکنيم نميفرمايند < )٢٠١٢(مارچ  اعليحضرت درھمين مصاحبه باخودنويس

ساده ترين ومعمول  ،اساسا جامعه ازروابط عمومی تشکيل شده است، اساس کاراجتماعی متکی برروابط عمومی است
 مھم دردبيرخانه مفقود است  درکمال تاسف اين پديده  .ترين روابط عمومی پاسخ به مردم وبرخورد محترمانه است

خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو> درضرب المثل <قضيه  .، که کامال محسوس وباعث اعجاب استمفقود نطورآ
ن کس بگويد آوبعد  .ن است که کسی دريک مسابقه اسب دوانی بايک االغ چالق درميدان اسب دوانی ديده شودآھمانند 

   >کارمن شرکت درمسابقات اسب دوانی است<

بمنزل دخترميرفتند اگرخانواده پسرجواب قبول موقعی که خانواده پسری برای ديدن دختری به خواستگاری  ،درقديم
  >شماکه دخترمارانپسنديد چرا مزاحم ميشويدمادردخترميگفت < ،ه ميکردندعند وبازمراجدنميدا

  >قبول نداريد چرامراجعه ميکنيد را شماکه دبيرخانهھمين جواب از دبيرخانه شنيده شده که گفته اند <

 يا ت نه خواستگاری ودم به دبيرخانه به سبب سلطنت اسمراجعه مر ،ان سلطنت استدبيرخانه ازارک – دبیرخانه محترم

به لقايش  اعطايش رکه مصداق < وربرخورد شودآن بی اعتنائی خفت کننده باچنابامراجعه  نبايد ،مسائل خصوصی
   .بخشيدم> گردد

ويخته بود که خبراز دادخواھی آن آانوشيروان ناقوس بزرگی به ديوارکاخش وزنجيری به  ؛مده است کهآدرداستان ھا
   .قضيه چيستد ، رفتند وديدنمد که خری خود رابه  زنجيرکشيدهآ. روزی طنين ناقوس بلند شد معلوم ميداد

   .درابه زنجيردبيرخانه کشيده ايمماسی سال است خو

  خرمسکين بروبيرون زدر این بيچاره خر         آکس نزد بانکی بر

  ژرف  نگری ها 

  مبالغه درعالقه شاهنشاه به درخت  -۱

 واج دارد که،  مبالغه تشبيھی است و درزبان عاميانه ما رگرچه اظھارات شھريارايران درباره عالقه پدرشان به درخت
ن آومفھوم تفسيری،  منطوقی دارد نه مفھومیه جنبن آبرداشت تشبيھی باالئی  دوستی بکارميرود ولی  برای نشان دادن

نتايج وبرداشتھا وقرينه ميکشد وه شھريارايران پرده ابھام ورد وبسرعت برقصد مبالغآاست که حرف وحديث وسخنھا مي
  .ن استخراج ميشود که بکل منظور اداکننده مبالغه رامحوميسازدآھا از

، به قطع ، کسانی که برخالف اجازه قانوناست که بموجب قانون قانون قطع بی رويه اشجاربوده ،مقصود شھريارايران
وکسانی که حاضربه پرداخت جريمه  ،مبادرت ميکردند ازطريق مقامات قضائی به جريمه ويازندان محکوم ميشدند اشجار
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ورھای اين قانون دربيشترکش .واين جريان قانون بود نه خواست ودستورشاھنشاه ايران، نبودند به زندان ميرفتند
   .حقوق اسالمی قائل به اين محدوديت نيستلی مريکائی وجوددارد وآاروپائی و

ماند ودرنتيجه  ھمانطورکه ھمه دستاوردھای  قانون مزبور اززمان استيالی شورشيان ومالھای غارتگرموقوف االجرا
لودگی ھوای آسبب  اننچنآ، شھرھارا برھوت ساخت و، قطع درختان وباغاتايرانيان رااين شورش کثيف پايمال  کرد

سال ديگر حتی يک گياه درتھران وجود نخواھد داشت       ٢٠تا< :ول محيط زيست تھران گفتتھران شد که مسئ
  )٢٢١سنگر ۴(صفحه 

  شهریارایران وسرهنگ اویسی  -۲

جودان ومعلم فارسی وزبان خارجی ومربی درتعليم وتربيت آ، پرستار، سرپرست ،برداشت  تحقيق اين است که وليعھد 
اگرداشته اند درمربی گری ايفای  نداشته اند ويا نآشنائی باسلطنت واھميت آداشته اند ولی مربی برای تصدی سلطنت و

رابه وليعھد  ،ر مربیاگموزش وتمرين ميدھد آ ، يعنی کسی که يک ھنرويک وظيفه خاصی رامربی ،وظيفه ننموده است
غنی داده اصولی و موزشآ ،ريائی وپيوندھای تنومند وحدت واستقال ايران باسلطنتآمقام وموقعيت سلطنت وفرھنگ 

ايران نديده ونشناخته احساس بی تفاوتی نسبت به سلطنت وجمھوری نميکردند                               ِ اعليحضرت درمعاشرت با جوانھای   ،بود
برفکرواعتقاد واحساس ميگردد وبه اين سادگی ھا                             ِ انی گرفته ميشود چون لوح نصب  موزشھائی که درکودکی واوايل جوآ
   .نميدھد وا

  قضاوت درباره شاهنشاه  -۳

ه اشاره ــدرسه صفحه سنگرھمان شماره بحث گرديده بھتراست بنجا که درباب اين پاسخ شھريارايران بتفصيل آاز
  .ن سنگررعايت نشده برداخته شودآوابسته ای که در

   .رامردود ميداندنخست اينکه فرزند درباره پدر قضاوت نميکند وقانون ھم چنين قضاوتی 

. توجه داردبسيارمعمول ومتداول است نيازبه يک توضيح و ن وآکه بيان شھريارايران مبتنی بر >قضاوت تاريخعبارت <
وم ـــوس  ،انهـــقضاوتھای عامي دوم ،شرهــاول تحقيقات منت ؛طريق شکل مييابد ۴ازان معموال قضاوت تاريخ نگار

 ست که بايد زمينه ھای درست ودررويدادھا         ِ نسل حاضر   ،بنابراين ،چھارم ازشھادتھا و ،قضاوت ھای قانونی وياحکيمانه
، عقده ھای شخصی ودشمنی ھا پنھان واقعی برای قضاوت تاريخ مھياسازد ونگذاردحقايق درپشت پرده ھای نادرستی ھا

 قدر ت تاريخ درمقابل اتھامات ونادرستی ھا سکوت کرد و به تجربه ثابت شده است که ھرنميتوان به اميد قضاو ،گردد
   .دمات بيشترخواھد بواسکوت بيشترباشد تعرض نادرستی واتھ

الزم نيست که درھرموردی به دادگاه رفت ومفتری راتعقيب کرد بسياری موارد باتوضيح واستفاده ازروابط عمومی قضيه 
 دارند واگرراست ودروغ را را ندارند مردم عادت به انتقال شنيدنی ھا ماری اتھام زنی م که بيھمه مرد، مفروغ ميگردد

سپرين رفع کسالتش آن است که کسی بايک قرص آدرتشبيه ھمانند  ،شنيدند غالبا ازدخالت درموضوع بازمی ايستند
نست که آدخالت ميکند وجراحی سپرين ھمان است که روابط عمومی آکسالتش نيازبه جراحی دارد قرص ميشود وديگری 

   .الزم ميشود به دادگاه برای تنبيه وتنبه مفتری رفت ،حتماالا

جواب ابلھان «سلطنت ايران ازتاسی به راه <تاريخ قضاوت خواھد کرد> ويا< باطل خودش ا زبين ميرود > ويا 
ئيد شاھنشاه ايران درکتاب واين حقيقت مورد تاخاموشی است > صدمات ولطمات سنگين جبران ناپذيری ديده ا ست 

  پاسخ به تاريخ رسيده است 

 درکمال تاسف درطول زمان نظريه شھريارايران درباره قضاوت نسبت به پدرشان باتحوالت نه چندان معمول و  -  حاشیه

نظرھائی بسيارقابل مطلوب فرھنگ ايرانيان مواجه شده است وحد صحبت درباره شاھنشاه ايران رابه حد قضاوت واظھار
  .ندتامل رسانده ا
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  راجع به جدائی دین ازحکومت   -۴

موقعيت دين ومذھب درجامعه ايران برعھده مجلس  تعيين ھمانطورکه شھريارايران بطورضمنی اشاره فرمودند
موسسانی است که عھده دارتنظيم قانون اساسی است وبھيچوجه حتی تمايل شخص پادشاه نبايد دراين راستا مالحظاتی 

متاسفانه درسالھای بعد ازمصاحبه باحريت کم کم اين بيان ودرک واقع بينانه ايشان به جبھه گيری  سبب شود ولی را
  .تبديل گرديد» سکوالر«قطعی جدائی دين ازحکومت باعنوان 

 صد در رن صددآانون اساسی مشروطيت ومتمم فراموش شده الزم است که کيفيت تداوم اجرائی ق                   ِ اشاره به اين حقيقت  
    .ه استستای سکوالر بودرا

  پادشاه نیازروحی مردم است  -۵

بربيان خست شھادت مورخين که بال استثنا راميتوان دردوبارزه مطرح ساخت ن دليل اثباتی اعالم شھريارايران
قرون متمادی  مدتی تاچه رسدبه دوم ھرچيزيکه )موارد درسنگرھا ازجمله تداوم سلطنت(شھريارايران مھرتائيد زده اند  

 نمونه اش را ،ن برايشان بسياردشواروغيرمعمول استآيد وجداشدن ازآورت يک عادت ونياز دائمی درميبامردم بود بص
 لحظه ای درطول تاريخ ازفرھنگ وباورھای تقدسی وميھنی مردم جداو ،مدهآسلطنت باايران بوجود  .اديان ميتوان ديد در

نميتيوان باورکرد که اين  ،قتدارشاه ميدانستندنبوده مردم نظم حکومتی وامنيت جانی ومالی خودشان رادرپناه نام وا
باورھای  ن مخالف باآ قه ای نزدملت ايران نداشته واساسکه ابدا ھيچ ساب »جمھوری«ازراه رسيدن  عادت ونيازکھن با
ميز وخشونت بارجمھوری اسالمی توانسته باشد آممکن است موقعيت تنفر ،ازبين رفته باشدنھاست آدينی واجتماعی 

ساله باسی وچند سال حکومت  ٢۵٠٠                              ِ سلطنت کشيده باشد ولی اين فروغ  و جاودانه روی فروغ  گداخته  خاکستری بر
 سال حکومت اعراب مسلمان نتوانست ريشه سلطنت ٢٠٠ کما اينکه با خوندی فراموش شدنی مردم نيستآگرای واپس
  .بخشکاند را

  تن طال  ۸۰ادعای   -۶

   .عينی روبرونيست ، بامالحظات>ھميشه به دادگاه رفته وبرنده ھم بوده ام<اعالم شھريارايران به اينکه 

   .حتی بصورت تکذيب ھم ديده نشده است اصوال سلطنت ايران برای  مسئله اتھامات قائل به اھميت نبوده ونيست

ه بين المللی تسليم جمھوری اسالمی به اعتبارھمين شايعات واعالمات روزنامه ھای خارجی وايرانی  دادخواستی به دادگا
که نشان ميدھد حقيقت  ،رسيد نمود که متن دادخواست دريکی ازسنگرھا ثبت است ودراولين فرصت باستحضارخواھد

   .اين ادعاھا باشايعات درچه حد است

  نوشته روزنامه ها دائربه کمک تسلیحاتی به عراق   - ۷

 نچه برخی ازآد بنظرميرسند> ـــــ، بدمھای بدآوب درمعاشرت باـــدمھای خآسفه ميگويد <جبران خليل يکی ازفال
نوشتند به اعتبارحمايت شھريارايران ازشاپوربختياربود که درمسلح کردن عراق متجاوز به ايران بوسيله  روزنامه ھا

ن است ن ايآداريم وافراد شناسائیدرفارسی ما معياری برای  ،شکاروبی پروا داشتآفرانسوی ھا سعی وکوشش 
 در بختيار شکارآ سکوت اعليحضرت نسبت به تالشھای جدی و >شناخت راھمن فردآباشناخت دوستان افراد ميتوان <

 بوسيله اعليحضرت  بفال تسليح عراق نراآمسلح ساختن عراق باسالحھای پيشرفته عالمت ونشانه ای بود که جرايد 
  .گرفتند
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  دوستان اعلیحضرت  -۸

ن برباورمردم آبرخی ازمحدويت ھا صورت قانونی دارد وبرخی بنای  ،ھا زندگی ميکند انسان درمحدوده ای ازمحدوديت
نسبت به اشخاصی که واجد موقعيت ھای سياسی  ،زادی انتخاب دوستآزادند ولی آافراد درانتخاب دوست  ،است استوار

م سلطنت درانتخاب دوست  نھا مقاآن افراد ودرصدرآيعنی  ،اجتماعی ودينی ھستتند بوسيله باورمردم مھارشده است و
، يعنی طريق دوست را منظورمينمايد وسپس محاسنی که سبب جذب دوست ھماھنگی درعقيده وافکاردوست ،اول

  .ميشود

درانتخاب دوست ھم به طريق دوست توجه  اعليحضرت ،قرائن اينطورھدايت ميکند که بواسطه نداشتن مربی پادشاھی
، درھمين مصاحبه وھمانطور که اعليحضرت ازدوست تاثيرفکری وعملی ميگيردوچون دوست الزم رامبذول نداشته اند 

زائيده اعليحضرت  بی ثباتی درعقيده وبی ثباتی درتصميم> من دانشمند نيستم وبه دوست ومشاورنيازدارم< فرمودند
    .است درطريق حقانيت سلطنت نباشنددوستانی است ممکن 

  ن آبه اميد ادامه  –پايان بيست ونھمين ھنگامه                                                   

  

   

         

        

  


