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  تاباي آقاي ضياء آ

  حقوقدان -اميرفيض

 مطلع شدم  !برای اولين بار به ھمت جاويد ايران ازگفتارحضرتعالی دررابطه باشورای به اصطالح ملی
 ،نجلس بااعليحضرت درسالھای قبل  قرارداشتمآولی البته درجريان مصاحبه ھای روزنامه نگاران لوس 

حضرت محظورات سياسی وجود دارد ما که بچه نيستيم واگروجود ييا برای اعلآکه شما اين سوال که <
> رامطرح کرديد وجواب روشنی ھم دريافت نداشتيد و بنده ھم درنشريه سنگر به نقد دارد بما بفرمائيد

  .ن گفتگو پرداختمآ

يران شاھنشاه اايراد استيضاح مآبانه حضرتعالی به پاسخ  ،واما موضوعی که سبب تنظيم اين تحرير شد
يسکاردستن رئيس جمھوری فرانسه است که شاھنشاه ايران فرمودند به خمينی پناھندگی ژقای آبه پرسش 

   .داده شود وکاری کنيد که امنيت او به خطرنيفتد که من شمارا نخواھم بخشيد

ع درمواضن سالھا حضور جدی سياسی آ حکم انصاف چنين است که ما نبايد نسبت به سالھائی که ما در
چنين  با ،ن زمان ميگذردآ ما اکنون که سی وچند سال از .يم قضاوت حکمی کنيمکشورداری نداشته ا

اجازه فرمائيد يک نمونه  ؛بياد داريم راکمتر ۵٧و مذھبی  سال ما تقريبا جّ  .قضاوتھائی ھمفکرشده ايم
  .دبرايتان بياورم که زمينه سازقبول عرايضم باش

باد آبه کاخ سعد  کردستان زود تر قای علم برای تشريف فرمائی شاھنشاه ازآ ھنگاميکه ۵۶دراواخرسال 
زمين خونی وکثيف است باحيرت سوال ميکند  ،درمقابل پله ھای کاخ خودراميرساند مالحظه ميکند که

  )وگفتند جلوی پله ھا  قربانی کنيد (خاطرات علم دجواب ميگيرد که مادر شھبانو يک گوسفند فرستادن

اضافه کرده که مامورين راتوبيخ شفاھی کردم ومراتب راھم بعرض شاھنشاه رساندم شاھنشاه سری لم ع
   .چه کنم خوب کردی تذکردادی دنتکان دادند وگفت

 غ ازجو> ھمين است که انسان بعد ازسی وچند سال فارکنارگود نشستن وقضاوت کردنضرب المثل <
    .وت حکمی کندن دوربوده قضاآ آنزمان به مسائلی که خود از

ران ييسکاردستن صداقت وخيرخواه شاه ايران وايران بوده واگرشاھنشاه اژشما ازکجا يقين داشتيد که 
 واگرخواستارعدم قبول ،وری برای ضربه زدن به خمينی ميداد وسيله ای عليه شاھنشاه ايران نميشدتدس

 ن کشورآانسه ومورد استيضاح جرايد ميشد شاھنشاه ايران متھم به دخالت درامورفر یپناھندگی خمين
   ؟قرار نميگرفت وسازمان ھای حقوق بشری

ن آاساسا کدام قانون به رئيس جمھور کشوری اجازه ميدھد که برای اعطای پناھندگی افراد ازدولت 
  ؟است گاه نبودهآيا رئيس جمھوری فرانسه به اين اصل ملی وحاکميتی آ؟  کشوره کسب اجازه کند

پناھندگی کند وياامنيت اوراتامين  ايران ازرئيس جمھوری فرانسه ميخواست که خمينی راردِّ  اگرشاھنشاه
  ؟ميگذاشت نرابه اجراآ يسکاردستن ھم ژنکند 
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افق ، توی راسربه نيست ميکردنيسکاردتسن به خاطرشاه ايران خميژحضرتعالی فکرميکنيد که اگر 
؟ تصورنميکنم حضرتعالی با  اين انديشه ناپخته يافتگوادلپ برای براندازی نظام سلطنتی ايران پايان مي

  .وخام نزديک باشيد

   .ستدرمقام تغيير رژيم شاھنشاه ايران بوده ا ١٣٣٢مريکا ازھمان سال آاسناد سياسی نشان ميدھد که 

الزم بود خيرخواھی خودش رابامخالفت سخت درگوادلپ نشان ميداد  اگرژيسکاردستن خيرخواه ايران بود
نه اينکه سفارت فرانسه ومامورين فوق  ،کنارشاه ايران قرارميگرفت در ميکشاند و روزنامه ھا به نراآ و

ن تصميم شوم غيرقانونی مشارکت آ نه اينکه در ؛ن کشورعليه شاه ودرکنارخمينی قرارگيرندآالعاده 
    !بکیآنھم آ ،را فاش کند ز سالھا درمصاحبه ای اسرارگوادلپمستقيم داشته وبعدا

لمان آ تان نميتوانستند بدون موافقت بدون قيد وشرط ھمتاھای سياسی خود يعنی فرانسه ومريکا وانگلسآ
عليه ايران اقدام کنند  چراکه درچنين مواردی مصالح عموم کشورھای بزرگ مطرح است نه يک ويا 

  .زدای عمل درافغانستان راضی کردندآحتی گفته ميشود که روسيه راھم با  دوکشور

لوده به جرم وجنايت بين آری يک ھمکا ھادرتمام اقدامات عليه نظام وروسای کشور اکنون ھم که ميبينيد
   .لمان جاری استآ مريکا وانگلستان وفرانسه وآکشورھای 

 گمده است که سرھنآمنتشرکرد  ۶١نظام پادشاھی ايران درفرانسه درسال  ؛تاشه نظامیآدراسنادی که 
درپاريس خواسته بود وشاھنشاه به او جوابی نه  راپور ازشاھنشاه ايران اجازه ترور خمينی  لیيعق

جاسوسی ت ويا ميدانيد که بعد ھامعلوم شد که ھمان افسربه دستگاه اطالعاآ. مستقيم ونه غيرمستقيم ندادند
   .ستيران بوده  ابرای اتھام سازی عليه شاھنشاه اخمينی   تروروبرنامه کسب اجازه  فرانسه مربوط 

  بااحترام اميرفيض                                                                                        

  

  

 


