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  ايران و شهادت تاريخيمحوريت 
  حقوقدان -اميرفيض

  جاويد ايران 

ن حاشيه آتوضيح زيرا به  ،قای خسرو معتضد ارسال داشته ايد که باتشکرآنوشته ای درباره 
   .مينمايم

قای معتضد درباورھای فکری واعتقادی ايرانيان به شاه يک امرنظری آاظھارات نسبت داده شده به 
نظر  از و ،تقل کننده شھادت ھاستـــقای معتضد نقل قول ومنآ .رد باشد نيست که قابل بحث ويا
   .ديگران نقل کند نه امتيازی ونه ايرادی براوست از شھادتی را فلسفی ھرکس حديثی ويا

 اشعار از .ايرانيان است يافته درفرھنگ ما نقش »شاه«اسھای روحی ايرانيان به وفاداری واحس
که کامال نمايان است  یالواح تاريخ در و درتحقيقات مورخين ايرانی وخارجی  ،شعرای بزرگ ما

  .ن طومارعظيم باشدآنميکنم نيازی به ارائه  تصور

وقابل احترام مقدس  مقامی ار »شاه«بدون استثناء  و ،اماميه بطورکلی ،علمای بزرگ اھل تشيع
اساس سلطنت  علمای شيعه ھيچگاه بادانسته اند حتی ھمين خمينی ھم درکتابش نوشته که <

  مخالف نبوده اند>

 ميشود گرايشھای روحی و مگر ،دارد د مردم دارد که پيامبرنز شاه دراسالم ھمان موقعيتی را
 وفاداری و ی اعتقادی وفردوسی درشاھنامه گرايشھا ؟به محمد انکارکرد وفاداری مسلمانان را

   .بيان کرده استيکسان وھماھنگ  را »شاه« و »محمد«بين  ميزآاعت اط

ود است شخص خمينی باه به مخالفت برخش تشيع با سلطنت و خوندی که درطول حيات مذھبآتنھا 
   .نرا اجازه داده بودآکه درمسيری حرکت کرد که نه فلسفه  تشيع ونه اسالم 

   .کند رفتار الزم است وشاه بايد به قانون خدا او است واطاعت ازشاه اولی االمر   :اسالم ميگويد

   .ولی تشيع ميگويد که شاه بايد به  فتوای مراجع تقليد عمل کند

ودرعبارت ديگر تشيع   .شاه حاکم برکشوراست مراجع تقليد حاکم برمردم ھستند و :تشيع ميگويد
خمينی تنھا کسی  و ،ندميدا »شاه«ن آ از ملت را و سلطنت برکشور مراجع و سلطنت برمردم راحقِ 

   .برمردم وکشوربيک معنی گرفت است که حاکميت مراجع را

نه  ،شاه ھم درمقابل خدا مسئول است ،ھمانطورکه پيغمبردرمقابل خدا مسئول است :اسالم ميگويد
   .بندگان خدا

ميدانند اگرخطائی کنند درمقابل مريدان خود  اولی االمر را مراجع تقليد که خود :تشيع ميگويد
اسالم ولی خمينی  يعنی درست موقعيت شاه در ،مقابل خدا مسئوليت دارند در يستند وــــنمسئول 

   .مقابل مردم وبخصوص مراجع تقليد مسئول شناخت در شاه را ؛خالف حکم اسالم وحتی تشيع

 شاھنشاه ايران راصرفا درفلسفه تشيع و بسيارکوته فکری وسھل انگاری است که مخالفت تشيع با
يتی قرارگيرد که ود. تحقيق نميتواند درچنان محدکر ن جستجوآرای اج يا ن وآ کيفيت برداشت از
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نوقت قبول آ ،دھد که بايد بدھد قرار اگر ندھد و مورد نظر قرار مسائل جھانی ومطامع کشورھا را
 ن جامعيت واثری است که بتواند به تاثيرآميکند که تفسير خمينی ازنقش شاه ويا ولی فقيه فاقد 

  .ردم به شاه خلل وارد سازداقرانی باورھای قلبی وروحی م

***  
موضوع نوشته ای که معلوم نيست نويسنده اش کيست ودر ايميلی آمده بود و بھتر  درکبمنظور 

   ترتيب از پايين به باال در اينجا گنجانده ام.  انتقاد و پاسخی که به فرستنده آن ايميل داده شده را به

  ک - ح

 گرامی  .....جناب 

  با درود 

روشن نيست نويسنده اين مطالب کيست ولی لحنی گرايش يافته به سمت روحيه چپ در آن بخوبی 
  نشان داده شده است. ای کاش نام نويسنده را می دانستم. 

ساله در جھت تقويت روحيه ايرانی و مردم ايران ولی بايستی گفت ھم جشن ھای دو ھزارو پانصد 
بود و باقی خواھد ماند و ھم کاری که امسال دوبار » تقديس نام شاه و شاھنشاھی«و در جھت 

ی در پاسداشت نوروز و برگزاری جشن استاديوم صد ھزار بتوسط محمود احمدی نژاد و رحيم مشا
  نفری انجام گرفت... چرا؟؟ 

د ندارم.. نه عمو ونه پسر عموی من است ونه برادرم، ولی در ھر دو من کاری به خسرو معتض
  صورت حرف درستی نوشته است. 

شاه در ميان مردم ايران برای سه ھزار سال است نامی مقدس است در فرھنگ ايرانی که با فرھنگ 
زمانی که  ھای ديگر تفاوت دارد شاه در جايگاه خدا می نشيند اگر کسی خدا را بشناسد. ھربار و ھر

ساله در دوران  ١٣شاه حضور داشته است ملت ايران منسجم و يکپارچه عمل کرده است. يک پسر 
صفويه که ما آن دوران را دوران ناگواری تاريخ کشورمان ميدانيم زيرا آورنده شيعه و توسعه 

ھم  ساله در مقام شاه قرار نگرفته بود کشور ما از ١٣يک پسر  اگر دھنده مذھب بوده است، ولی
احمد شاه قاجار در حاليکه پدرش به سفارت روس پناھنده شده است با پس گردنی در   می پاشيد.

کاخ نگاھداری می شود تا تماميت ارضی و استقالل کشور ما حفظ گردد. در ھر دو مورد نه پسران 
ه است که کشور را حفظ ميکند يک پارچگی را يدک ميکشد ک» تقدس نام شاه«ساله بلکه  ١٣- ١۴

  چند روز پيش استاد اميرفيض ھم به اين مورد اشاره کرده بودند. 

ی ھم ھمانطور که ميدانيم جشن ھای ملی و گرد ھم آورنده يجشن ھای نوروزی احمدی نژاد و مشا
مردم و يکپارچه کردن آنان بوده است و اين برای چھار ھزار سال در کشور ما رواج داشته به 

ن از چھار گوشه کشورمان رقصنده و نوازنده ھای محلی را با لباس ويژه که امسال در ھر دو جش
آری ما با رژيم و با احمدی نژاد و دودمانش اشکال بزرگی داريم   ھای محلييشان شرکت داده بودند.

ولی کار ھايی که به تشکل ويکپارچگی ايران کمک ميکند ارج می گذاريم...اين موضوع سوا از 
ين جا است که بايستی يک ميھن پرست بتواند ايران را از رژيم اسالمی ا  ماھيت غصبی رژيم است.

  تفکيک کند. 
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ی بنظر من تودھنی به يحضور رقصنده ھای محلی در جشن ھای نوروز امسال احمدی نژاد و مشا
تجزيه طلبان ودھن کجی به مريدان وابسته به بيگانه پرستی وعامالن رژيم ھايی که از بيرون در 

  وروی جلسه ھای تجزيه طلبانه برگزار ميکنند ونقشه تجزيه ايران را می کشند بود. آذربايجان ش

بکند ولی جايی که ايران  ، مجاز است؛اگر کسی ميخواھد باز ھم قضاوت ديگری در نوشته من بکند
آقای  جناب مطرح است ماھيت غصبی دولت اسالمی مطرح نيست ھمانطور که بارھا نوشته ام و

ود اشاره تاکيدی کرده اند ايران حق داشتن اتم و زاھدی ھم بارھا در گفتگو ھای خاردشير
تکنولوژی اتمی را دارد. ولی کسانی ھستند که نمی توانند رژيم را از اصليت ايران و از فرھنگ 

  اصيل ايران و حق ملت ايران تفکيک کنند. 

  با درودی ديگر 

  ک - ح

From:  ]  رستنده ايميل مشخص بوده که نام برداشته شده است ف  
Sent: Thursday, April 25, 2013 6:58 AM 
To: Undisclosed-Recipient:; 
Subject: For Your Info 

  eMaile   zir    be   man   resideh   baraye  agahi  ersal   midaram. 

 معتضد*  خسرو  نام   به  *شارالتانی  
 

، امروز سال پيش ۴٠ساله شاه در  ٢۵٠٠ھای جشن  *يکی از تئوريسين
  ميشود !*** حامی شديد دولت

  

  سال پيش در چنين روزھايی، يک به اصطالح مورخ (که ۴٢*طنز تاريخ، را می بينيد؟! 
  ٢۵٠٠نخستين وظيفه اش، بايد استقالل رای باشد**) **ضمن تقدير ويژه از جشن ھای 

  را "سحرآميز" می **شاه **   اه می کند و اصل اين کلمه ساله، چنان تملق ش
  ، با٩٢خواند که انسان مستقل را از شنيدن آن، مشمئز می کند و امروز، و در سال 

  ھمان ادبيات، جشن اخير دولت در ورزشگاه آزادی را وحدت بخش خوانده و مشايی را
  عاشق خدمت می داند**.

دولت و  ؛ خسرو معتضد در سخنان امسال در تقدير از جشن»انتخاب«**به گزارش سرويس سياسی 
  ، به جا ومشايی، البته سخنانی بر زبان آورده که بخش ھايی از آن، دقيق
  سال پيش، ۴٠زيباست، اما واقعيت آن است که آيا می توان به سخنان فردی که 

مشايی تمجيد می کند، اق از"پيمان وفاداری با شاه را با خون شرفش عجين کرده" و اينک با ھمان اغر
  اعتماد کرد؟**

  
  **اين فرد، که مدتھاست در شبکه دوم سيما تاريخ پيش از انقالب را تحليل و بررسی
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  تشکيل ستاد اخذ غرامت«می کند، پس از آنکه اسفنديار رحيم مشايی از او برای 
  دعوت به عمل آورد، از حاميان جدی اين» خسارات ناشی از جنگ ھای جھانی اول و دوم

  مقام دولتی شده است**.

 ً   بازجويی از«و » نبش قبر تاريخ«**مقصود نگارنده از نوشتن اين گزارش، قطعا
  نيست (که نه خواست و نه وظيفه ی ماست)، بلکه مقصود اثبات» چرايی کردار گذشته

که چنان افرادی برای تک تک موضع گيری شان، نه حجت عقلی و شرعی که  چنين نظريست
  دارند و فاصله اندرون و برون شان، به سال نوريست. اما عجيب در» درد نان*«***

  اين ميان، قھقه ی نورسيدگان و سرمستان قدرت است که نمی دانند بر گور خود
  بنشسته و خنده ی مستانه سر می دھند**!*

  
  پيمان وفاداری ما با شاه با خون و شرف ايرانيان عجين شده*** : ۵٠ر سال *معتضد د

  
  *حجت االسالم رسول جعفريان دو سه سال پيش، يادداشتی از خسرو معتضد را يافت که

  حکايت از تمايالت متفاوت او به قدرت دارد**.

  جعفريان در پی می آيد**: **بخشی از مطلب آقای رسول

  ميان دو نماز مغرب و عشاء، روزنامه جشن  )١٣٨٩مھر  ٢امشب (جمعه شب «**
  کرده و  شاھنشاھی ايران را که مدتی قبل يکی از نھادھا به کتابخانه مجلس اھداء

  به عنوان روزشمار ١٣۵٠خواندم. اين روزنامه در سال  کنارم بود، باز کرده، می
  زھای جشن و پس ازھای شاھنشاھی انتشار يافته و از ماھھا پيش از جشن تا رو جشن

  داد. رويش نوشته است که تيراژ آن به اندازه تمامی آن را پوشش خبری می
  يابد**. ھای کشور است و ھمراه آنھا انتشار می روزنامه

******   

  **به مورخانی نگاه کردم که تئوريسين آن جشنھا بودند و در اين مجموعه مقاله
  اند و برخی ھمچنان نقاب خاک کشيده داشتند. نام خيلی ھا را ديدم که برخی سر در

  پردازند. حقيقت بار ديگر اين پرسش برايم مطرح شد که آيا ما به تئوری سازی می
  نکند غافليم و ھر  جماعت مورخان ـ که بنده کوچکترين ھستم ـ چه رسالتی داريم؟

  زمان در پی توجيه امری و دستوری**.

  مم به نام خسرو معتضد افتاد. دوست**در اين فکر ھا بودم و ورق می زدم که چش
  بينيم و از داستانھايی که ناديده مورخی که شبھای متوالی ايشان را در سيما می 

  شويم. ديدم چندين سلسله مقاله گويد و بسيار شيرين نقل می کند بھره مند می می
  ضآورم (البته با عر در آن روزنامه جشن شاھنشاھی دارد. مقدمه يکی از آنھا را می

   پوزش از ايشان و اين که اين سرنوشت نه ايشان که غالب مورخان روزگاران است**:

  و رابطه آن با توده ملت**» شاه«**گفتاری در باب مفھوم 

  **تأثير گذاری شاھنشاھان ھخامنشی در يکپارچگی و عظمت قوم ايرانی (روزنامه جشن
  **)**١٣۵٠، چھارشنبه دھم شھريور ماه ٣۴شاھنشاھی ايران، شماره 



 حقوقدان -اميرفيض –محوريت ايران و شھادت تاريخی                                          ۵ برگ   ٢۵/ ٠۴/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه 

  

  سال پيش مينوسيد: ** ۴٠** خسرو معتضد** **
  ای با يکی از روزنامه نگاران خارجی **چندی پيش شاھنشاه آريامھر در طی مصاحبه

  اشاره فرمودند که: کلمه شاه جاذبه سحرآميزی در قاموس ايرانی دارد و بسياری از
  رود**.** مسائل و مشکالت در برابر نفوذ معنوی اين کلمه از ميان می

  **نظر به اين که اشاره موشکافانه و دقيق شاھنشاه آريامھر به جاذبه سحرآميز
پيرامون تأثير  مفاھيم و معانی شگرف و مھمی در بر دارد در اينجا ضمن بررسی و تحقيق کلمه شاه 

  ميان شاھنشاھان و توده ايرانی از قديم ترين دورانکه  یگذاری شاھنشاھان بر موقعيت
  رسيده است و با خون و شرف ايرانيان ھای تاريخی به طور ضمنی و قلبی به امضاء

  عجين گشته است**............**

  **حدس بزنيد دنبال اين عبارت چه مطالبی آمده است**.

  نيست، به سيما ھم اعتراضی ندارم، بلکه اصل **بنده ايرادم به آقای معتضد عزيز 
  لت فعل شده و اين اشکال نه از سر بی تعھدی است کهايرادم به علم تاريخ است که آ

  گيرد، بلکه از سر نامردی اين علم است که بی گاه به اسم تعھد اين کارھا صورت می
  دليل خود را راھنمای تمام عيار سياست و جو سازی تبليغاتی برای مقاصد منظوره

  خود درآورده است**کرده و شماری مورخ را ھم که دنبال يک لقمه نان ھستند در خدمت 
  

  **نکته جالب تر، واکنش سراسيمه و خشمگينانه ی معتضد به نوشته ی جعفريان بود که
  با زبانی گزنده، به ھمه چيز پاسخ داد اال بيان چنين جمالت تملق آميزی در مورد
  شاه، آنھم از سوی کسی که اين روزھا در تلويزيون ، به تحليل تاريخ پيش از

  **!انقالب می پردازد

  ، اينبار حامی جدی مشايی**!٩٢**معتضد در سال 
  ، در مورد جشن اخير دولت درساله شاه ٢۵٠٠**خسرو معتضد حامی شديد جشن ھای 

  ورزشگاه آزادی گفت: ھمايش دولت در استاديوم آزادی وحدت بخش بود**.***

  
  بودن آن، *وی به برنامه ھای برگزار شده در اين ھمايش اشاره کرد و ضمن رد سياسی

  گفت: برگزاری چنين ھمايش ھايی برای تقويت وحدت ملی ايرانيان مفيد است**. *

  *اين کارشناس مسائل سياسی از افرادی که برنامه ھای شاد مراسم مزبور را
  زيرسئوال برده اند، اين سئوال را پرسيد که آيا حذف شادی ھای مشروع به افزايش

  نجامد؟ ***افسردگی و اعتياد در جامعه نمی ا

  *معتضد ادامه داد: اين روزھا ھمه برای نامزد شدن در انتخابات رياست جمھوری صف
  کشيده اند اما من فکر نمی کنم اسفنديار رحيم مشايی رئيس سابق دفتر رياست
  جمھوری، مثل ديگران عالقه ای به پست رياست جمھوری داشته باشد و اينھا را

  * ديگران برايش درست کرده اند**.



 حقوقدان -اميرفيض –محوريت ايران و شھادت تاريخی                                          ۶ برگ   ٢۵/ ٠۴/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه 

  *او ھمچنين نقد دولت توسط سايت ھای منتقد را توطئه برای برھم زدن وحدت ملی
  کشور دانسته و می گويد: در شرايطی که کشور ما ھدف توطئه بيگانگان قرار دارد و
  ھزاران سايت و شبکه تلويزيونی بيگانه در حال سخن پراکنی عليه ايران ھستند،

  ت جمھوری اسالمی از سوی ديگران واقعا تاسفپاپوش درست کردن برای يکی از مقاما
  بار است**.***
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