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 ؟كي به ايران برميگرديم
  حقوقدان -اميرفيض

 کم برگشت به ايران بفراموشی گرائيد  دو ،زنده بود وبعد کم تيتر باال که درگذشته موضوعی حاد و
 يکبار بان اعليحضرت مطرح شد وآسوگند نھم  قبل از ۴٨شماره  سنگر در ١٣۵٩سال  يکی در بار
اعليحضرت پرسش  ياگو ازدروتاری کالب  سان سال بعد که درسخنرانی اعليحضرت در ٢٢ در ھم 
   .شد

  .وان کی به ايران برميگرديم تقديم شما ميگرددنتحرير امروز سومين تحريری است که تحت ع

وسال  ۵٩اجازه فرمائيد قدری ازمقاله (کی به ايران برميگرديم) سال  ،تنظيم تحرير امروز قبل از
   .است امروز تحرير ان اين تحرير تقديم گردد که مالتبه مالحظه خوانندگ  ١٣٨١

  اولين مقاله كي به ايران برميگرديم

يعنی روز  ۵٩بان سال آنھم  تيتر مزبور ازنامه يکی ازگيرندگان نشريه سنگر بود که چند روز قبل از
    .ليحضرت به سنگرنوشته بوداعالم سلطنت اع

دريافت کرده ام مشروح ومفصل با قلمی سنگين واعصابی بسيار ناراحت و بيانی بسيار  <نوشته ای
   .نويسنده نامه را درکسوت ارتش شاھنشاھی ايران وعاشق ايران يافتم ،درمان ھا درد و دردناک، از

 بود که سوالش اين بود نقدر به تداوم پادشاھی وقبول سلطنت اعليحضرت درچندروز بعد اميدوارآاو 
  .>؟که <بعدارجلوس واالحضرت وليعھد چند ھفته ديگر درايران خواھيم بود

 کجا که بھر وبرجسته ترين سخن او که مستند اين تحرير است اين بوداو دران نامه بسيارناليده بود
   .تحويلداری نبود پچکس مراجعه کردم  که وظيفه وتعھدات به ايرانم را تحويل دھم  ھي بھر و

  صفحه اول) ۴٨(مشروح درسنگرشماره                                                                     

حفظ تداوم سلطنت واعالم سلطنت وليعھد راه برگشت  بابود که  ن افسرارتش نبود که اميدوارآتنھا 
مبارزه  غازآليحضرت را عاغلب ايرانيان خارج ازکشور اعالم سلطنت ابلکه  ؛ميگردد به ايران ھموار
به اينجا  زھمان مقاله مستند اعالم مزبور چند سطری ا .شت به ايران ميدانستدگباز اساسی وکليد

   :ورده ميشودآ

 وحشت کنيد ازاين وعده ھای دروغی که ازطرف  ھرکس وناکسی بشما وعاشقان ايران ميدھند و<
بان وعيد آذر، چھارم آ ٢١سه ھفته ديگر، دو ماه  ويا سه ماه ديگر، روز –ميگويند  دوھفته ديگر 

  >امسال

    .که ھمگان شنيده ايم ن سالھاست آی زبان به زبان وعده ھا شکارآفصل 
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ن با اعالم سلطنت وليعھد بيان آھای برگشت به ايران ورابطه ه مفھوم ومعنای فلسفی ومعنوی وعد
نسبت به مقام وموقعيت پادشاه درجامعه ايران و  يانرابطه ھويتی وفرھنگی باورھای ايرانکننده 

ازجمله  مستشرقين خارجیھمانطور که  بطه قلبی ملت ايران با شاه است وعالمت وسند قاطع را
  ؛ونيز دکتر مصدق گفته اند سيسرون 

  .>ن کنندآکه چه ميگويد تا ھای مردم ايران بسوی شاه است  <بھنگام نگرانی وگرفتاری ھمه چشم

 سال بطول انجاميد پاسخش روشن است تحريم سياسی اعليحضرت که ايشان در ٢٢اين دوران  چرا
ل صورت عم ؛ن کنندآه ايشان بگويند مردم تاھرچ ،دارند قرارنگيرند موقعيتی که مردم ايران انتظار

واين ھمان طرح ھنری پرشت است  ن چه فرمان شاه تحقق نيابدادبه خود نگيرد وشعارچه فرمان يز
که وليعھد  دمانع ش و اعالم سلطنت اعليحضرت درجريان اجرا قرارگرفت يکسال قبل از ۵٨سال  که از

  .موقعيت قانونی سلطنت قرارگيرند قانون اساسی بتواند در

نھا آ ولی اين پاسخ راستين به> بود  وليعھد کجائیتظاھرات اخير يکی ازشعارھای بی جواب < در
 اسارت و در ، وليعھد قانون اساسی شمادھستي وليعھد سال است که درانتظار ۴٠اگرداده نشد که  

    ١. مريکاستآگروگان 

 سال است که عمال در ۴٠نھا آوليعھد مورد عالقه  شنا شوند که اگرآمردم ايران بايد بااين حقيقت 
ست يقرارندارند، علت اين امر اراده وخواست وليعھد نبوده ون موقعيت سياسی وحقوقی نجات ايران

سوی وزارت امورخارجه  بلکه طرح ھنری پرشت يعنی تحميل تحريم سياسی به اعليحضرت از
   .مريکاستآ

اعليحضرت  که در اين  گاه نشوند درمقابل اين سوال انتقادی ازآمردم ايران اگرازاين حقيقت شوم 
   .د داشتنخواھوجود  سال کجابودی وچرا بتکليف قانونی خود عمل نکردی  پاسخ قانع کننده ای  ۴٠

عقيده دارم ھيچ امری مھم ترازاين نيست که مردم ايران ازموقعيت سخت وتنگناھائی که سياست  
  .ه شوندآگايعنی اعليحضرت رضاشاه دوم کرده است  اننآمريکا متوجه نماد ملی آ

تاکنون  درکمال تاسف به اين  که ؛گاھی رسانه ھای گروھی ايرانيان خارج ازکشوراستآابزار اين 
تمام  و نظراست توجه کامل مبذول نداشته اندينماد ملت ايران  که درتاريخ ب فاجعه سياسی  تحميلی بر

    .ه شده استمريکا) مواجآبن بست (سياست  بسته شده با کوششھائی که دراين جھت بکار

  مقاله دوم كي به ايران برميگرديم

ی اھميت م مطرح شد وليکی به ايران برميگردبارديگر موضوع  ١٣٨١سال بعد يعنی درسال   ٢٢ در
  :سخ کی به ايران برميگرديم را چنين دادنداعليحضرت شد وايشان پا اين باردراين بود که سوال از

                                                            
او ھست و ھمينجا بين ما است، ولی پروانه گفتن آنچه بايستی بگويد را ندارد. و کسانی ھم گمان ميبرند طرح  - ١

در » وليعھد قانونی«خير آن طرح ھنور جاری و ساری است و مانع قرار گرفتن  .ھنری پرشت به گذشته مربوط است
زبان و رفتارش گروگان است.  تنھا آمريکا نيست انگليس ھم  ..پای سوگند و وظيفه اش ميباشد. او بی تقصير است..

 ک-ح ...نميخواھد... انگليس از دوران رضا شاه بزرگ نميخواھد
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ياگو سخنرانی داشتند ددرروتاری کالب سان ١٣٨١سال  اجمال قضيه اين که  اعليحضرت درماه دوم
پايان سخنرانی يکی ازحاضرين با خطاب قراردادن اعليحضرت سوال ميکند که  کی به ايران  در و

  اعليحضرت پاسخ ميفرمايند بازميگرديم  و

   >باھم متحد شويد اھروقت که شم<

   :سنگرپاسخ اعليحضرت را پاسخ قابل قبولی تلقی نکرد  ونوشت 

سال است باھمه  ٢٢که چيزی که  چرا ،مفھوم بيان اعليحضرت  تعليق بازگشت ايرانيان به محال است
ت شدا نرا شناخت  ونميتوان انتظارآنبوده  بطورحتم واجد اشکاالتی است که بايد  تالشھا تحق پذير

  .ن اشکال مرتفع شودآکه با گذشت زمان 

، واتحاد درمسائل عقيدتی مانند مسائل سياسی ومذھبیتعليق برمحال، بدان جھت است که ھمکاری 
ناحيه اعتقاد ممکن است وبس. براساس اين قاعده فلسفی ھمه سلطنت طلبان که مخالفان  ازفقط 
درعبارت ديگر درعقيده سياسی مشترک العقيده ھستند باھم  لی جمھوری اسالمی شناخته ميشوند،اص

يا  جه است زيرا اتحاد ناشی ازھماھنگی عقايد سياسی ونھا ناموآمتحد ھستند ولی ديگربحث اتحاد 
   .مذھبی پيوسته ترين نوع اتحادھاست

وسوال کننده ھم  ،ظاھرا متوجه سوال کننده است ،روشن نيست »شما«معنی ؛ دربيان اعليحضرت
درنھايت پاسخ اعليحضرت تعبير به  ظاھرا بايد ازمخالفين جمھوری اسالمی وسلطنت طلبان باشد و

   .است که ھروقت سلطنت طلبان باھم متحد شدنداين 

 ن را نميتوان نه ثابت کرد وآھمانطور که عرض شد سلطنت طلبان باھم متحد قھری ھستند وخالف  
   .نه انتظارداشت

مد که آاتحاد برای اعليحضرت بوجود  ولی بھرحال يک بستگی فکری وباوری عميقی نسبت به تز
وامرنجات ايران کامال وبدون ترديد به  وھمبستگی گرديد »ادامروز فقط اتح«منجربه ارائه تز 

   .ھمبستگی واتحاد ھمه ايرانيان موکول شد

ميز نبود آبه ھيچوجه موفقيت  »امروز فقط اتحاد«اسناد مبارزه نشان ميدھد که درخارج ازکشور تز 
و  ايجاد اتحادپھلوی برای  کوششھای رضامريکائی اعالم کردند که آتا جائی که حتی شخصيت ھای 

   .سال گذشته بی نتيجه بود ٢٠ھمبستگی  در

<خارجيان ميگويند ھيچکس به ظاھروباطن ازحکومت فعلی ايران نميتواند دفاع کند وقبول داشته 
نيستيد، شما  اما شما درمقابلش چه داريد  شما پراکنده ايد، شما ازھم پاشيده ايد، شما ارگانيز ؛باشد

  )نجلسآس (مصاحبه اعليحضرت درلو                                           >.       تشکيالت نداريد

  علت عدم موفقيت تز امروز فقط اتحاد

نھا آعلت عدم موفقيت تزمزبور مسائل فرھنگی وھويتی ومنش واخالق ايرانی است که ھيچگاه به 
مبحث مزبور که ده ھا بار تصورنميکنم ورود به  ن روزھا نميشود.حتی درايتوجه نشده واکنون ھم 

 م مسئله اتحادزقای روح اله آ دی وقای بيژن فرھوآدربرنامه  بود باز مطرح شده موثرباشد زيرا اگر
    .مطرح نميشد ن شيوه تکراری سالھای سال آبه 
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  طعمه براي جمهوري اسالمي 

 نھم درآاتحاد بين سلطنت طلبان ومخالفان سلطنت وعدم موفقيت  با تمرکزفعاليت اعليحضرت به تز
ميليون دادکام که يک فعاليت عمومی سلطنت طلبان وجمھوريخواھان شناخته  ۶٠حدی که دربرنامه 

سازگارا محسن سوی  از اقدام نآعلت شکست ؛ ميشد واعليحضرت وعلياحضرت ھم مشارکت داشتند
 جمھوری اسالمی وقتی، بودند، حضور رضا پھلوی عنوان شدعطری که دست اندرکاران رفراندم  و

ت طلبان ھدفش متوجه متالشی کردن صف سلطن ،راحت شد »دامروز فقط اتحا« خيالش ازاجرای تز
کشور به اعزام ايرانيانی   ودراين جھت عالوه برتاثيرگذاری درسايت ھای خبری موجود درخارج از شد

 ارکشآ مبادرت کرد که داستان مفصل و خارج ازکشور میاسال ازداخل کشوربه ميان مخالفان جمھوری
   .ن نيستدوباره آ  نرا ھمه ميدانند ونيازی به ذکرآ

به سلطنت طلبی ميکردند وحتی دردبيرخانه  اعليحضرت  ابتدا يا بيطرف ويا تظاھر ن افراد اعزامی درآ
شايد حتا  عطری سازگارا و و نااميد دا و  )استاسم استتاری ؛ (ھم رخنه کردند مانند  برديا پارس

  مھدی ميرقادری.

شد که مفصل  غازآاعليحضرت  مسير ايجاد اتھام وفحاشی وسلب وتضييع اعتبار نھا درآشيوه عمل 
 مورد بارھا انتشاريافته است  و ارچھ حد سی و در اننآ یفھرست فحاشی ھا مده وآن درتحريرات آ

   :نھا چنين استآتازه ترين 

نھا آتش وخون درمقابل آما به رضا پھلوی وسلطنت طلبان اجازه ورود به ايران را نميدھيم يک خط [
  قای سعيد قاسمی وسروش)آ(برنامه                                          (اميد دانا) ]خواھد بود

 ولی وقتی قابل اھميت قرار است سنگ مفت وگنجشک ھم مفت که جزخوانی ھائیر مھم نيست چنين 
ايرانی معروف به سلطنت طلبی » نفر« ۵٠حمايت  بدنام با لف وزيک بچه م اين رجز از ميگيرد که

نجاست که آمھم  ،صورت ميگيرد  يا ھومر آبراميان عربمصطفی  و فراستی احمد ازجمله  امثال و
  .تاثيرگذاری فعاليت جمھوری اسالمی را نشان ميدھد عمق عمل و

ھم اکنون حکم ممنوعيت  از او ؛معنا وجود دارد چقدر ،لف بدنامزدقت کنيد دراين تھديد اخيراين بچه م 
 صادر را کشور ليون ھا ايرانی خارج ازيورود نماد ملی وھويت ايرانيان به ايران رابه انضمام م

  .ميکند

تش وخون آ.... خط  لفزيک بچه م ؛ايرانيھای داخل کشور پادشاھشان را صدا ميکننددر حالی که 
   .جلوی بازگشت شاه وطرفدارانش ميکشد

کشور   کارساز جمھوری اسالمی است درمبارزه ايرانيان خارج از و اينھا ھمه حکايت ازنقش موثر 
 ايرانيان خارج از تھديد وايفای نقش بی اعتباری وبد نامی برای ھيچيک از و واال چرا چنين فشار

  ؟کشور نيست  اال رضاپھلوی

   اعتباري عام بي

مھوری اسالمی درايفای نقش ايجاد بی اعتباری وبی اعتمادی درايرانيان خارج ازکشور ج 
 ايرانيان خارج ازکشوررا دربرج اعتماد و ازتن  درحدی عمل کرده است که نميتوان يک

عامل جمھوری اسالمی وھمه بال استثنا درحد بی اعتباری وبی اعتمای  اعتبارعمومی دانست و
اتھام عامليت  اين دام خالصی نداشته وگرفتار ازحتی اعليحضرت نيز ؛ شناخته ميشوند
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توجه  )(رستاخيزسيمرغ قای سعيد قاسمیآنداريد به برنامه  باور ...جمھوری اسالمی است
کنيد که اصراردارد <ھرکه ميگويد ايرانيان خارج ازکشور رھبری ندارند عامل جمھوری 

خودتان را ازبين  رھبر ويد وير اعليحضرت که ميفرمايند براسالمی است> که دراين مس
 و ،من نه رھبری ميکنم ونه کسی را انتخاب ميکنم –ن ودانشگاه ديده ھا انتخاب کنيد جوانا

نھا ميگويند <شما چيزی آشخص اعليحضرت نقل قول خارجيان را منعکس ميفرمايند که 
برخالء رھبری  ينھا ھمه تائيد اعليحضرتا ريد ونه سازمان ونه تشکيالت> ونداريد نه رھبردا

  .استه زدرمبار

ايشان ھم بقول سعيد قاسمی ميشوند عامل جمھوری اسالمی ودرنھايت بنده ھم که اصراردارم مبارزه  
لذا بنده ھم که  ،سياسی بايد واجد رھبری باشد ورھبری شاه برملت رھبری معنوی است نه مادی

  .جمھوری اسالمی شناخته ميشوم عامل جمھوری اسالمی ھستمخرين ايرانی درخط مبارزه عليه آ

   :رامی ھای ديماه سال جاری نوشتآنا ريسياسی  درتفس مفسر قای جمشيد بزرگمھرآ

سازمان  نبود رھبری و ،اين بود که تظاھرات فاقد سازمان ورھبری بود، <سومين ويژگی اين تظاھرات
   >.دن بنام شورش کور ياد کننآ سبب شد که برخی از

  .پس ايشان ھم عامل جمھوری اسالمی است
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    :جمله ای ازنامه افسری درج شده  که نوشته بود  »ی به ايران برميگرديمک«درمقاله    

بھرکجا وبھرکس مراجعه کردم که وظيفه وتعھدات به ايرانم را تحويل دھم ھيچ تحويداری ديده ((
   ))نشد

کسی بخواھد وصيت کند که ثروتش خرج  رگامروز ھم ا ،ونه سال ميگذردن زمان سی آ اکنون از
ماده باشد که با جانفشانی درراه ميھن ماموريت خطرناکی را برعھده آمبارزه ونجات ايران شود ويا 

خيال  ؛سال است که کسی نميداند کجاست ٣٩يعنی  ؛بود ١٣۵٩بگيرد، وضع ھمان است که درسال 
سال است درخواب وخيال است  ٣٩يعنی  .نشان بدھد ميکند که درمبارزه است ولی نميتواند مبارزه را

    .اين يک بدبختی وفالکت است برای مبارزه که کسی نداند چگونه به مبارزه کمک مالی کند و

شيد  نسبت لندن بخ ميليونھا ثروتش را به يک موسسه غيرانتفاعی در موقعی که مالک اصلی داروگر
ايران بمناسبت کارھای حقوقی  ازاورا که  داروگر يا اگرآته شد ولی بحق به عمل او ايراداتی گرف

راه  به مبارزه در ن ميليون ھا راآشاه دوست وميھن پرست بود ميخواست که  بسيار ميشناختم و
بی  است درد اين وتحويلدار اين موضوع که بود؟ ھيچکس ودرعين حال ھمه   ،دنجات ايران ميدا

   .نميکند ن درد راآرھبری  که کس احساس 

   ....به فرصت ديگری مقاله سوم  کی به ايران برميگرديم

 


