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  درمصاحبه علياحضرتنقش تلقين 
  حقوقدان –اميرفيض 

سی  مصاحبه ای باعلياحضرت  –بی  –انقالب مشروطيت  بی  گردسالمين و پنجبمناسبت سالگرد تروربختيار ويکصد
  ن ميرويم:آفرح پھلوی ترتيب داده است که باتفاق به  مالحظات بحث انگيز 

  :راز علياحضرت چنين استقای جمشيد بزرگمھآ،اولين سوال مصاحبه کننده  -١
ن زمان قانون اساسی رانقض ميکرد وبه قانون مشروطيت آاساسااين انتقاد وارد است که شاه در ياآبنظر شما 

  ؟ن توجھی نميکرد وبه نوعی،  به گفته منتقدان حکومتی خودکامه شکل داده بودآودستاوردھای 
  

   :پاسخ علياحضرت به سوال باالچنين است
رداد واقعا شاه طبق قانون اساسی ومشروطه سلطنتی، سلطنت وپادشاھی ميکرد ولی به دليل م ٢٨تاپيش از 

اتقاقاتی که افتاد شايد قدرت رابيشتر دردست خودشان گرفتند وشايد مملکت درشرايطی بود که بعضی وقت ھا 
  .طوالنی است گفتم که االن نميخواھم وارد اين موضوع بشوم چون بحث ،مجبورميشدند که اين کاررابکنند

   

 مالحظه نخست 

ه نخست وقتی قائم به حضوروبحث انگيز ميشود که به سوال مصاحبه کننده توجه مفھومی بشود  ظمالح 
ھمانطورکه ناظريد سوال متوجه نقض قانون اساسی وعدم توجه شاھنشاه به قانون مشروطيت ودستاورد ھای 

   ِ ام  ھن اتھام بسيار سنگين به شاھنشاه است  چرا اتن بوده است  درکمال تاسف پاسخ علياحضرت تائيد ايآ
ن است که اگر پادشاه  به سوگند سلطنت وفادارنباشد يعنی آگويای  ،زيرا ماھيت سوگند سلطنت ؟،بسيارسنگين

ن اعتنائی نداشت  مشروعيت آنطورکه مصاحبه کننده ادعا کرده قانون اساسی رانقض وبه مشروطيت وقانون آ
ن از شمارش وبيان خارج است  وعلت اينکه مخالفين آثارحقوقی آه زيرسوال ميرفت  وحقوقی سلطنت شاھنشا
ثارحقوقی وزيرسوال رفتن مشروعيت آر ويکصدابودند وھستند ھمين                ّ ام بشاه بسار مص  ھشاھنشاه درتوجه اين ات
ميشود  اين سوال ديده (رضا شاه دوم) وعلت اينکه دربيشتر مصاحبه ھای  اعليحضرت سلطنت شاھنشاه است
  .نرازنده نگھدارندآن حيات حقوقی آوميخواھند باتکرار مکرر ،ن استآعلتش اھميت حقوقی 

  
تصور ميشود بيانات علياحضرت ناشی از تلقين ديگران است ومشاھدات ويابررسی ھای خودشان کاشف اين اظھارات 

  :نبوده است  دالئل وشواھدی که مرابه اين برداشت نزديک ساخت اينھاست
   
ن سالھا دردبيرستان آمرداد  اظھار نظر ميفرمايند  درا ٢٨که نسبت به روند قانون اساسی تااحضرت علي -١

ن موقعيت آژندارک تھران به تحصيل وواليبال مشغول بودند ودشوار وبل  غيرقابل قبول است که ايشان در
ت اقامت درفرانسه به روند قانون اساسی از طرف پادشاه توجه داشته باشند وتصورھم نميشود که درمد

نسبت به کيفيت اجرای قانون اساسی درايران توجه خاصی داشته اند  فقط ميتوان قبول کرد که  اظھارات 
ن از سوی شاھنشاه ايران امری تلقينی بوده است  نه تحقيق ويا آايشان درباره نقض قانون اساسی وتوابع 

   .مالحظات عينی
 

تاثير تلقين يعنی تکرارموضوع واستفاده از  .کرکسی حقيقت جلوه دادن استمطلب وياچيزی رادرف ،= تلقين حاشيه 

روحيه وخصوصيات ديگران درحدی است که نه تنھا غيرواقع به واقع تبديل ميگردد که انسان رابه استقبال از 
   .مرگ ھم ميکشاند  پايان
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قای صديقی رانميشناختم، آ قای بختيار رانمی شناختم،آدرھمين مصاحبه علياحضرت ميفرمايند <من اصال  -٢
 من توی کارھای خودم بودم فرھنگی واجتماعی>    ،قای سنجابی رانميشناختمآ

قرينه  گرچه بادشواری قبول روبروست ولی برفرض قبول عدم شناخت سنجابی وبختيار وصديقی از جانب علياحضرت 
ن جريانات نداشته آقه ای به حضور درای است که ايشان بکل ھم ازفعاليت ھای سياسی برکناربوده اند وھم عال

ن اشخاصی راکه درجامعه ايران دراصطالح مانند آاند (بيانات سابق علياحضرت اين مطلب راتائيد نميکند) که 
ن آگاو پيشانی سفيد ھستند نميشناخته اند درچنين حالتی انسان نميتواند نسبت به رعايت قانون اساسی ويانقض 

اعالم مرحله <صريحا اعالم  کند  زيرا  نراآد قدرت تشخيص  باشد تاچه رسد که از طرف شاھنشاه مملکت واج
   >کمال درک است

علياحضرت درمصاحبه ھای قبلی حتی درھمين مصاحبه ھم از بکاربردن واژه ھای <شايد واگر> ناراضی ھستند 
ژه < شايد >  اتھام راوارد پس چگونه است که با بکاربردن دو بار وا ،نھارامجازی وبی مصرف ميدانندآوتعلقات 

   .تائيد ادعای مصاحبه کننده است کاررابکنند  ايندانسته اند؟ عبارت <مجبورميشدند که 

نرانميتوانند تحمل بفرمايند چرا توجه اتھام راتائيد آوارد اين بحث بشوند وطوالنی بودن  ستنداگر علياحضرت نميخوا 
  رامورسياسی کشورمحدود نفرمودند؟د ن خودشا وچرا  پاسخ رابه عدم دخالت ميفرمايند

  
ودراين  شسال پي ۵٠<فکرنميکنم که من امروز درموقعيتی باشم که بخواھم برگردم به ميفرمايند درھمين مصاحبه 

  مورد بحث وگفتگوکنيم>
  
دقيقا فرمايش درستی است وھمين درستی است که علياحضرت رابرحذرميدارد ازتوجه نقض قانون اساسی بوسيله  

  ازمحدوده صالحيت ايشان بوده است. خارجويااظھارنظرھائی که ھنشاه ايران شا
  
انسان ھا نميتوانند ازاثرات پرده ابھام درامان باشند شخصيت ھا وبيشتر علياحضرت بياناتشان  ،زمان پرده ابھام است 

سال پيش  ۵٠ھای کدام حافظه ای است که ميتواند رويداد ،ثاراستآنسبت به مسائل گذشته ايران متعلق به 
  .نھم چنين تصوير اتھامی که جائی برای ھيچ تصويری باقی نميگذاردآرابتصويربکشد  

  
نيست ی نبوده  و دم....>  کسی که وارد مسائل سياسنبو ن قدروارد مسائلآدرھمين مصاحبه ميفرمايند <واقعا بگويم که 

واند داشته باشد ھرچند بنابرعادت کلی و ياعدم اجرای قانون اساسی نميت توجھی به اجراھم بطورطبيعی 
  مان  راھم نميدانستند قانون اساسی کشورداشتند نھاکه درکارسياست ھم دخالت آوفرھنگی مان 

  
ھنگاميکه درقاھره حضورشان شرفياب شدم  ھيچ چيزی از  ؛من شھادت ميدھم وشخص  علياحضرت راھم شاھد ميگيرم

يرساندم برايشان تازگی داشت وحتی ازمن يک نسخه قانون اساسی نچه بعرضشان مآقانون اساسی نميدانستند و
وان باورکرد که علياحضرت درزمان سلطنت شاھنشاه تکه ھمراھم بود خواستارشدند دراين حالت چگونه مي

نين چ .ايران به چنين تشخيصی يعنی نقض قانون اساسی  وناديده گرفتن دستاوردھای مشروطيت رسيده اند
ھيچ چيزی نميتواند عامل اين بی مباالتی ض قانون اساسی  يک کارحقوقی بسيارحساس است ادعا ويااتھام نق

  : خاقانی بيتی دارد که وصف الحال موضوع است  ،تلقين  گردد اال
   

  کدامين بدره از ره برده بودت      کدامين ديو تلقين کرده بودت
   

زارش پيشرفت مملکت مشکل دارند  که امری علياحضرت گرامی ھنوز درتشخيص بين وصيت سياسی شاھنشاه وگ
بسيارساده ودرتشخيص عامه است  چگونه  ادعای بدون دليل مدعی را به نقض قانون اساسی مھرتائيد 

  ميزنند؟

  مطالبه مورد ودليل
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  علياحضرت گرامی درھمين مصاحبه وھمچنين درگذشته به اھميت ذکرحقيقت وقايع وتنظيم تاريخ درست تاکيد فرموده اند

بنده به اعتبار ھمين توصيه معظمه از حضورشان استدعادارد بمنظور رواج حقيت ومساعدت به صحت تاريخ  
درفرصتھائی که دارند مواردی که بنظرمبارکشان، بوسيله شاھنشاه سبب نقض قانون اساسی وناديده گرفتن 

گاه شويم آاماھم به حقيقت امر ت دستاورد ھای مشروطيت شده است درکاستی وياايميل خودشان پياده بفرمايند
اين مھم بدان سبب به   .ن بود وبه اثبات رسيد رفع اثر ازبيانات تلقينی خودشان راتکليف بدانندآحقيقت غيرواگر

نھم از طرف علياحضرت  آتقاضا افتاد که وجود چنين اتھامی به شاھنشاه ايران باھرعذرو درھرحدی از ترديد 
واين قبيل اعالمات از سوی ن کشيده ميشود آرخ  بطور طبيعی به اثرات سند وشھادتی است که محقق ومو

ن است  سعدی دراين  آعلياحضرت ويا اعليحضرت  يک اظھار نظرعادی نيست و عادت مردم به معتبردانستن 
  :زمينه دوبيتی دارد که محصول اين گفتگوھاست

  

  ندانند  رفيقانش يكي از صد    د زدرويشـيآدناپسند ـــاگرص
  نندمي رساليــز اقليمي به اق    سند ايد زسلطانــيك ناپوگر

  مالحظه ديگر

که فرمايشات ، مالحظه ديگری که درمصاحبه علياحضرت بحث انگيز گرديده موضوع نخست وزيری بختيار است
ت نچه که درباره کم وکيف انتخاب بختيار به نخسآوبطور کلی  ،علياحضرت با کتاب پاسخ به تاريخ،  کتاب شاھنشاه

   .است منافات دارد  ولی بنظر من اين عدم ھماھنگی ناشی از کم توجھی به مفاھيم واژه تاکنون منتشرشده  وزيری 

ن موقع رفتم اين رابه اعليحضرت آمن   ،مدندآمده است که <تيمسارمقدم واويسی آ علياحضرت توضيح اينکه درمصاحبه
 با به اعليحضرت کفتم اگر ميخواھيد من بروم و ،د به کاخ مالقات کندقای بختيارنميخواھد بيايآنھا گفتند که آگفتم وبعد 

  ايشان صبحت کنم  که گفتند بروچون ايشان نميخواست به کاخ بيايد.........>

اسناد مبارزه نشان ميدھد که بختيار به تيمسار اويسی ومقدم نگفته است که من نميخواھم به کاخ بروم ويا مالقات کنم 
 اينجا اين توضيح بجاست که سنت مالقات باشاه به دو ،احضارکنند ته است من مايلم که شاھنشاه مرابلکه بختيار گف
که  ،تقاضای شرفيابی  ميکردند ديکی اينکه شاھنشاه افرادی رااحضار ميفرمودند وديگری اينکه افرا ؛ترتيب بوده است

بختيارحالت اول  .ن به بعد موکول ميشدآتعيين وقت  حالت اول محترمانه تربود  وحالت دوم چه بساکه موافقت نميشد ويا
وتاريخ  درخواست کرده بود وبھمين ترتيب ھم عمل گرديد وبوسيله مقدم ترتيب شرفيابی حضور شاه داده شد را

مشروطيت ھم نشان ميدھد تمام کسانی که فرمان نخست وزيری شاه رادريافت ميداشتند احضار ميشدند نه تقاضای 
  .دشرفيابی نماين

نجا که کسی که آوميرسد به   ؛ن ونيز گذشت زمان سبب اين سوء برداشت شده استآعدم دقت درمفاھيم واژھا وآثار 
نميخواھد باشاه مملکت مالقات کند چه صالحيتی دارد که باھمسرشاه مالقات کند وکسی که حاضربه مالقات باشاه نيست 

ت وابھامات که مفصل است وھمه اين سوء تعابيرناشی از چگونه فرمان نخست وزيری ميگيرد واز اين دست سواال
يکسان گرفتن مفاھيم واژھا وگذشت زمان است. البته علياحضرت خواسته اند توجيھی برای مالقات خودشان بابختيار 

 ن دليل بی اعتبار وخرد کننده شخصيتآنقدر قابل توجه نبوده که به آوجانبداری از اوارائه داده باشند ولی  مدعا 
  گردد ( مصداق عذر بدترازگناه )توسل شاھنشاه 

  كاست صداي شاهنشاه 

علياحضرت از باب  مثال به کاست صدای شاھنشاه ايران اشاره فرمودند نظربه اينکه موضوع کاست يک بحث اساسی  
اشاره زيرا يقين دارم که موضوع کمتر مورد بحث و ،نرامطرح سازيمآاست اجازه فرمائيد درفرصت ديگری باتفاق 

  .قرارگرفته است
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    !!مالحظه ديگر شجاعت بختيار

نادرست اين برداشت   [[!!]] يار يک شجاعت شناخته شده استتازطرف بخ دربيانات علياحضرت قبول نخست وزيری
  .ديگرانی نيز قبول نخست وزيری بختيار راازباب شجاعت گرفته اند ،منحصر به ايشان نيست

يا قبول نخست وزيری ازسوی بختيار ميتواند شجاعت تلقی شود ياخيريک آوضوع که فکر ميکنم برای ورود به اين م
   .ن الزم استآشنائی باشجاعت وارکان آمختصر 

شجاعت مادی ويافيزيکی  که ھمان مصطلح شجاعت که از صفات انسانی است دردوجھت قابل شناسائی است  نخست  
اين نوع شجاعت اگرباحيله گری، غافلگيرکردن،   .عام ودربرگيرنده مفھوم دالوری ومقابله باخطر ودشمن است

نھاھمراه شود، ضابطه شجاعت رامکروه وآنرابه رذالت آسوء استفاده از اعتماد طرف، پيمان شکنی وامثال 
جھت ديگر شجاعت که امروز شاخص است   .دنيای امروز روبه افول استتبديل ميکند. اين نوع شجاعت در

ای ناشی از قانون،  ايستادگی درمقابل موانع اجرائی قانون ھقانون، قبول مسئوليت  یاجرای دقيق وفراگير
ومخالفان قانون،  مقاومت درفراگيری عدالت،  وفاداری به قانون وروابط خدمتی،  خالی نکردن سنگرقانونی 

ازمالت قانون  که باشد نکه دامنه ای فراگيردارد ولی درھربابیآ نھاست بطورکلی اين نوع شجاعت باآثال وام
اگر بخواھيم يک نمونه ارجح از اين قبيل شجاعت ھا ارائه شود ميتوان  به اقدامات  .وياشرع بناشده است

  .سردارسپه درا جرای حاکميت ايران برسرزمين خوزستان رجوع کرد

ن عمل آن باشد آر که درشجاعت مادی اگر قصد ونيت برپايه فريب، سوء استفاده از اعتماد طرف وامثال ھمانطو  
اين حکم وشرط جاری است  يعنی اگرکسی شجاعت شناخته نميشود بلکه رذالت است درشجاعت قانونی نيز 

ی کردن سنگرقانون مسئوليت قانونی راپذيرفت ولی بانيت وھدف جلوگيری از قانون،  قطع وفاداری و خال
 وقبول سمت ومسئوليتش گرچه عنوان نخست وزيری را داشته باشد شجاعت نيست  ،وھمراھی بامخالفين قانون

زيراکه خيانت به معنای عھد شکنی است ن خيانت است آاينکه ماھيت رذالت رادارد معھذا عنوان متعلق به  با
  .چه قانونی باشد وچه قراردادی

  خدمت ياخيانت بختيار

ای دررابطه بامصاحبه بختياردرباشگاه مطبوعات فرانسه بوسيله ناشرسنگر ه جزو ١٣۵٩بانماه آدرتاريخ دھم 
اين توضيح  .ن جزوه خيانت بختيار به رژيم سلطنتی ايران وقانون اساسی به اثبات رسيده استآانتشاريافت که در

 ١۴درباشگاه مطبوعات فرانسه باحضور   ١٩٧٩بجاست که بختيار به مجرد خروج ازکشور بتاريخ سی ام سپتامبر
قرارگرفتن ازمريکائی مصاحبه ای ترتيب داد که اظھارات او کاشف قصد ونيت او آروزنامه ھای فرانسه و خبرنگار

فراھم بشود که مصاحبه بختيار درباشگاه مطبوعات  »جاويد ايران«اميدوارم فرصتی برای   ،درمقام نخست وزيری است
  ياخيانت بختيار به اگاھی ايرانيان رسانده شود پاريس وجزوه خدمت

را ازباب شجاعت ويا خيانت   باری اکنون که به ارکان شجاعت اشاره رفت ميتوان با شواھدی که داريم موقعيت بختيار 
  ١. درقبول نخست وزيری  محط قضاوت قرارداد

  شاهد وسند

تھران گزارشی مفصل از مريکا درآاست) سفارت  ۵٧ سال قبل از شورش ٩ (درتاريخ دقت کنيد مربوط به ١٣۴٨درسال 
زارت امورخارجه کشورش ارسال داشته که متن مفصل وسرسخت رژيم سلطنتی ايران بطور محرمانه به  وضع مخالفان

سند مزبورحاکی است که   .به چاپ رسيده است ١٠۴تا   ٨٢مريکا جلد بيستم از صفحه آسفارت  ان گزارش  دراسناد
مريکا پس از مذاکره باافراد مذکور يعنی مخالفين سرسخت رژيم سلطنتی ايران بااظھارنظر به وزارت آ مامورين سفارت

   .خارجه کشورشان فرستاده اند

                                               
َ   ّ م  ح  ط  « محط  ١           ِ                 [ ع . ] (ا .) محل فرود آمدن »َ  
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  :مده استآن گزارش که مربوط به گفتگوباشاپوربختياردرچندين جلسه محرمانه ميباشد چنين آدربخشی از 

                     يدآاز ھرگونه فرصتی  خواھد بود که برای اقدام عليه حکومت شاه پيش بختيار، تقريبا وبطورحتم درپی بھره برداری    
  ) ٧٩(ھمان مآخذ صفحه 

مريکا درباره معرفی وبيوگرافی بختيار به آدرگزارش ديگری که بوسيله جورج ام باربيس دستياراقتصادی سفارت 
  :مدهآشور ارسال گرديده ن کآوزارت خارجه 

بختيارجاه طلب است وگمان نميرود که درجستجو برای دستيابی به اھدافش ترديدی برای ايجاد يک موضع افراطی که 
  )١٠٨صفحه ٢٠جلد ( خودش راباکمونيستھا دريک خط قراردھد بخود راه بدھد

وی داشته ومنتظر فرصت است تا تامين سند اول نشان ميدھد که بختيار ذاتا دشمنی خاصی با شاھنشاه وسلسله پھل
دشمنی کند وسند دوم حاکی است که جاه طلبی او درحدی است که باھرکس برای رسيدن به اھدافش حتی کمونيستھا 

  ٢ .دريک خط ھمکاری قرارگيرد کمااينکه درخط مالھا خودراقرارداد

 گردنه بندھا وياغيانزبنام سردارفاتح امخالفت ودشمنی شخص بختيار باشاه متوجه سلسله پھلوی است زيرا پدراو 
بختياری بود که پس از جنگ بادولت شاھنشاھی به زندان محکوم شد ودرزندان بمناسبت شرارت وبرنامه ريزی  معروف

فردوسی بيتی دارد که نشانگر  برای فرار به اعدام محکوم گرديد. اين واقعه ھرگز اثرخودرادرزندگی بختيار از دست نداد
   .اقعه استتاثيران و

  پدرکشتی وتخم کين کاشتی        پدرکشته کی ميکند آشتی

نبود  ۵٧بنابراين نيت بختيار از قبول نخست وزيری رھائی کشور ويا سرکوب مخالفين قانون اساسی وبطورکلی شورش 
استفاده از اعتماد  نميدانم  اين نامردی وسوء ؛مده برای انتقام از شاه وسلسله پھلوی بودآبلکه استفاده از فرصت پيش 

  ؟شاه چگونه ممکن است به فداکاری وشجاعت تعبيرشود

  بيعت نقطه مقابل شجاعت است 

چنانکه درزمانيکه بختيار به   ،عرض شد که يکی از ارکان شجاعت مقاومت درمقابل طرف وپايداری درحفظ سنگراست
  يار سنگرت رانگھدار>نخست وزيری رسيد يکی از شعارھای مخالفين شورشيان اين بود که < بخت

ازراديو   ۵٧درتاريخ ھشتم بھمن سال بختيار ھمينکه رای اعتماد ازمجلس گرفت باخمينی بيعت کرد وبيعت نامه او
درحالی که برنامه معمولی متوقف شددرساعت ده وبيست دقيقه شب پخش شد بختيار ھم نخست وزير بود وھم 

   :ی ومنتشرشده است چنين استکه از اسناد تاريخ وزيرکشور متن بيعت نامه او

ن دوست که خودراجزء کوچکی از اين نھضت وقيام ملی واسالمی ميدانم واعتقاد صادقانه طمن بعنوان يک ايرانی و«
يت هللا العظمی  امام خمينی ورای ايشان ميتواند راه گشای مشکالت امروزی ما آدارم که رھبری وزعامت حضرت 
 ينده شخصا به پاريس رفته وبه زيارت معظم له نايلآساعت  ۴٨صميم گرفته ام ظرف وضامن ثبات وامنيت کشور گردد ت

                     »ينده کشور کسب نظرنمايمآدرباره  ،يم وباگزارشی از اوضاع خاص کشورواقدامات خود ضمن درک فيضآ
  )٣۵٧(کيھان ھشتم بھمنماه 

ابل شجاعت است ورساگرجبن وترس ومالحظات شخصی است بسيار محکم يعنی نقطه مقبيعت  نھم آ ،اين بيعت است
   .نميتوان به اين عمل بختيار عنوان شجاعت داد  فکر ميکنم يک مثال ساده الزم باشد

                                               
مصدق ھم با ماليان و ھم با حزب توده  مورد مصرف داشت، و فرصتی ايجاد کرد تا مردم از  قابل ذکر است که ھمين رفتار از سوی محمد- ٢

 ک-ترس جان و مالشان دست به رستاخيز بزنند. ولی در زمان بختيار فرصت رستاخيز ملی نبود. ح
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فرض کنيد شما خانمی رابرای سريداری ونظافت خانه دعوت به کارميکنيد واين خانم که درتشبيه ھمان   
لوسی دزدان ومتجاوزين رانه تنھا به خانه راه ميدھدکه با جمالت عاشقانه شاپوربختياراست دراولين فرصت باتملق وچاپ

  ن سريداروامانت دارخانه عنوان شجاعت داد؟آ عمل يا ميتوان بهآ  ،نھا ميخوابدآدربغل 

خربياناتشان اين جمله ثبت است آشاھنشاه ايران  درخارج از کشور درمصاحبه ای درباب نخست وزيری بختيار در
که بختياری به  کردم درتطبيق مورد، يعنی اطمينان »من اين بود که به افرادی اعتماد کردم که لياقت نداشتنداشتباھات «

  .نامرد وبی شرافت ونااليق بود

  مقصود از < فرصت > درگزارش به وزارت خارجه چيست؟

 يزی دقيق انگستان وھمان برنامه ر مريکاآدرگزارش به وزارت خارجه  > فرصت <مقصود از ،ھمانطور که ميدانيد
مريکا برای براندازی رژيم سلطنتی ايران بود وبختيار مھره ای بود که برای  پايان دادن به اين سناريو برگزديده شده آ

  .بود

 درمالقاتی بالرد براون وزير سابق امورخارجه کابينه حزب کارگر«شاھنشاه ايران درمورد انتخاب بختيار گفته اند 
مرادردست گرفت وضمن توصيه برای نخست وزيری بختياريک استراحت ومرخصی دوماھه راياد  انگلستان وی دستھای

  )١۵٩(کتاب شاھنشاه  صفحه »          ورشدآ

  .مده استآچنين  ١٧١مريکاست درصفحه آکه چاپ  نسخه معتبرودرکتاب پاسخ به تاريخ 

   »راون باقاطعيت نخست وزيری اورا تائيد کردطرفدارانگلستان وعامل شرکت نفت ميدانستم ولرد ب ھميشه بختياررا«

نکه موجبات نخست وزيری بختياررافراھم ساخت دولت انگلستان بود که يکی از عوامل باسابقه وريشه آ ،بنابراين
   .خود يعنی شاپور بختياررا به کيفيتی که شاھنشاه بتاريخ توضيح داده به نخست وزيری رسانيددار

از طرف انگلستان توجه ودقت بيشتری داشته  ۵٧ان خمينی به سناريوی تدارک شورش رابرت دريفوس درکتاب  گروگ
پس از توضيح موارد سناريو نوشته است <ھيچيک ازاين اقدامات نميتوانست بدون موافقت انگستان به مرحله و 

بوزارت  ی راانتصاب منوچھرگنجآن سپن ونقش آحتی باتوضيحاتی دررابطه باکلوپ    .)۵٧يد >   (صفحه آاجرادر
   .دانسته است ۵٧مراحل اجرائی سناريوی شورش زاموزش وپرورش آ

= متوجه ھستم که عنوان نسخه معتبربرای کتاب پاسخ به تاريخ قدری ايجاد حساسيت ميکند  کامال اين حساسيت حاشيه

ارسی ترجمه شده ليسی است به فگن انآنوبت اول که ناشر  ؛ستا کتاب پاسخ به تاريح دردومتن منتشرشده ،بجاست
 ن ديده نميشودآومسائلی که مربوط به رابطه بختيار وانگليس است در وھمين است که دردسترس ما ايرانيان است

<کتاب پاسخ به  مريکائی است  وشاھنشاه درپشت جلد نوشته اندآن آن شده وناشرآونوبت دوم اصالحاتی است که در
نه ھمانطورکه ما امانت داری وصيت سياسی شاھنشاه رانکرديم حتی مريکائی چاپ نھائی است> متاسفاآنسخه       ِ تاريخ  

  (پايان حاشيه)   ھم نکرديمامانت داری کتاب پاسخ به تاريخ را 

  شهادت  وسند ديگر

مريکا درايران،  شھادت دکتر يزدی واظھارات شخص بختيار نشان ميدھد که ھدف ونيت واقعی آاظھارات ساليون سفير
ن اين تصور خام بختياررابه حساب ساده اجمھوری به رياست جمھوری خودش بوده که ساليو تبديل کشور بهبختيار 

يا باتوجه به کيفيت اخذ فرمان نخست وزيری وتالش شاھنشاه برای رای اعتماد مجلس واطمينان آ .لوحی اونوشته است
بختيار به نيروھای مسلح ميفرمايند   ھائی که بختيار به شاھنشاه ايران ميدھد ومتقابال توصيه ايکه به اطاعت از دولت

  عمل بختيار شجاعت است ويا نامردی وبی وفائی وعھد  شکنی؟
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<ارتش فقط به شخص شاه وابسته بود  ودرصورت يکپارچگی  :بختيار درمصاحبه باشگاه مطبوعات فرانسه ميگويد 
مدن خمينی آمن ميتوانستم جلوی  .... نقدر که توانستم جلوی ارتش راگرفتمآمن   ،تارميشد وھرروز حمام خونشارتش ک

   >رابه اير ان بگيرم ولی اين کاررانکردم

 ن ملت وآشود به يم ست اگرھدف وبرنامه اش سقوط ارتشفرمانده قوای نظامی ھم ھ وزير کشورو يا نخست وزيری کهآ
نخست وزيراست چنان  وقتی پيشنماز که  !مقاومت نکردند ۵٧گفت که چرا درمقابل شورش ميتوان  ن کشورآارتش  يا

يا ميتوان باچنين مسائلی به او عنوان شجاعت آکند که گفته است مردم عادی ونظاميان تحت فرمان اوچه ميتوانند بکنند 
  .ری تلقين ھمه کارميکند که کرده استآداد؟  


