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  حقوقدان -اميرفيض

 با تشکر از ،اردشير زاھدی را منتشرساخت آقایبيژن فرھودی با جناب  آقایجاويد ايران مصاحبه 
 ر،گذشته سنگ روش سی سال ن شده ام به اعتبارآ گاھی ازآخاصه اينکه بنده نيز مفتخربه   ،ايشان

   .ن وارد ميدانمآتکليف نقد رابر

 اصولی که سنگربه اب زاھدی باکه نظرات جن ميباشدواردی م بهمحدود ،دامنه نقد مصاحبه
  .خواھد بود ؛، ھماھنگی نداردن ميباشدآمدافع وپشتيبان  ،ن مواردآ در           ِ اعتبارحکمت  

بطورکلی وازجمله نظرات  ،که قائمه رد نظر ،موضوعی                                         ِ اين تحرير اجازه ميخواھد اشاره ای به حکمت  
  .که به ارتباط موضوع کمک ميباشد داشته باشد جناب زاھدی است

ن ويا قوانين ارگانيکی قرارگرفته باشد                                         ّ ، منطقی است که برقائمه شرع ويا قانون مدو  ضوعیحکمت مو
    .والجرم برای مردم الزم االجرا والزم االتباع ميباشد

امرنظری است که برمحوربرداشت ونظرشخصی  ،. بدعت، بدعت قراردارددرمقابل حکمت موضوعی
. است ويا کمترداشته رد که درچرخش اول نداشتهيگذاثاری ازخود باقی مآميچرخد ودرھرحرکتی 

  .دمانند بادی است که پرکاھی رابه مسيرھای گوناگون پرتاب ميکن ،درتشبيه

ب وبغض ويا بخاطرمنافع شخصی ساخته شود ولی حکمت                              ُ نظرممکن است با ھوی وھوس ويا ح  
وجای بحث  ميختهآن درآتائيد شده است که جامعه باقبول متضمن اصولی شناخته و ،یموضوع

  )٨٣ديماه  ١۵گرفته شده ازسنگر(                   .. درست برعکس نظرواحتجاج را مسدود ميداند

  اعتبار نظر درمسيرنقد

 ،معموال دردائره بحث ونقد قرارنميگيرد ولی وقتی صاحب نظر ،نجا که نظر متشتت ونامحدود استآاز
شخصيتی مورد احترام ومشھورودانا درمسائل خاصی باشد  واجد اعتباری ميگردد که اگرنقد نشود 

پايگاھی برای نظرات مشابه ميگردد که به  ،ن نظراتآن کوشش نگردد کم کم آويا به ابطال 
م زاد باشد تخآ . درتشبيه مانند حشره است که اگربسرعت رواج خواھد يافت ،ن شخصيتآاعتبارنظر

  .ن دشوارميشودآذارد وتحمل ميگ

  وامــــــا بعد

نظرات ابرازی جناب زاھدی مشتق از قوانين ارگانيکی وقانون اساسی مشروطيت وھمچنين شرع 
   .ری استظنيست وامری ن  اسالم

  رفراندم

  يابايک رفراندم موافقيد؟>آمصاحبه کننده اين پرسش را مطرح کرده که <
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سوال باال رانداده اند  بلکه بطورغيرمستقيم نظری ارائه جناب زاھدی بطور مستقيم پاسخ پرسش 
نظری که کامال مخالف با قوانين داده اند که گويای موافقت ايشان با رفراندم برای نوع رژيم است 

َ                           ارگانيکی وفرھنگ ايران ومخالف با قانون اساسی م شروطيت وحتی حقوق اسالمی است                                             .   

   .ورده شودآ ستناد وبرداشت اين تحريربھتراست موارد ا

. مابرای اتوبوس زندانشان کرديم نھا نمی داديمآزادی به آما ايشان درپاسخ پرسش باال ميفرمايند <
به خاطر معشوقه اش قنداق تفنگ رابرسرفردی زده بود که بازشده بود  ؛نه نصيری ،رئيس ساواک

 رچه ديديد ازچشم خودتزاد نشود ھآن زمان که يک افسربود به اوگفتم که اگراين فرد تايکساعت آمن 
  .>ديديد

 درچنان حدی که شاھد نھم آ ،روعيت حقوقی رژيم سلطنتی ايراننظريه مزبورشھادت است برعدم مش
 حکم استنباطی ،والجرم ھمراه اين نظر  برمردم شھادت ميدھد نظام سلطتی ايران  ،!ازحکومت جابرانه
استوانه ھای بی عدالتی نظام ھوری اسالمی نظامی است برحق که به که جمچنين خواھد بود 

  .شاھنشاھی ايران پايان داده است

ھمانند مصاحبه  ؛انجام شد ١٣٧٧اباصلتی که درسال  خانم  با= جناب زاھدی درمصاحبه  حاشيه

  )پايان حاشيه(               .قائل به مشروعيت شده بودند بطور ضمنی ری اسالمیبرای جمھو اخير

نھا عدم مشروعيت آين عدم رضايت مردم ايران ناراضی ھستند وھممده است <آرات خمينی دراظھا
   )۶٧اسفند  ١۵ازسنگر(       .>رژيم پھلوی است

ئيد که شھادت قلب مزبور درھمين مصاحبه عنوان شده تصورنفرما ؟وجه تشابه را مالحظه ميفرمائيد
نرا تا بدانجا بررسی کرد که آد بتوان سابقه شاي ، خير عالوه برمصاحبه با خانم اباصلتی است

مريکا درروز تاريخی ارتش درسال آ اعليحضرت دراجتماع افسران نيروھای مسلح شاھنشاھی در
  .ليون ايرانی سوختند که منھم سوختم>يم ۴٠نفر ۴٠برای رضايت فرمودند < ١٣۶٧

  قلب شهادت شاهد

  دليل اول  جرح شهادت شاهد

باشد يعنی به سواالت دررابطه باشھادت  شکه حاضربه جرح  شھادتشاھد درموقعيتی قرارندارد 
زاد است ھرشھادتی بدھد ولی تنھا آ. شاھد >تنھا به قاضی رفتن است< جواب بدھد ودرنتيجه مصداق

وشھادتی که ازجرح باسربلندی برون نيايد  جرح شاھد است که شاھد را ازشھادت نادرست بازميدارد
   .شھادت به حساب نميايد

 شھادت شاھداصطالح حقوقی است که برای اثبات اصالت ويا بی اثربودن  ،= جرح وتعديل حاشيه

ايان (پ  .شود وباسواالتی که ازشاھد ميشود انجام اين امرمھم والزم صورت پذيرميشودگرفته مي بکار
   )حاشيه
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 ولی ن است که درميزان جرح قرارگيردآ زدرست است که شخصيت سياسی واجتماعی شاھد فراترا
ازجمله شخصيت افراد  ، ھمه چيز راتحت الشعاع قرارميدھدکشور رعايت اصول ومنافع وشرافت ملی

  .را

نچنانی عليه نظام سلطنتی ايران آايجاد اعتبارحقوقی ومشروعيت برای جمھوری اسالمی وشھادت 
   .ن گذشتآ چيز کوچگی نيست که بتوان از

  دليل دوم 

حساسترين مقامات کشوری نظام شاھنشاھی  بفرد ومسئولشاھد محترم يکی ازشخصيت ھای منحصر
توجه ايران بوده اند بنابراين اتھاماتی که به نظام شاھنشاھی شھادت داده اند اتھاماتی است که م

بنابراين شاھد محترم ذينفع است درشھادت  ؛ميشود نيز مسئولين ومتصديان نظام ازجمله خود شاھد
   .عليه نظام سلطنتی ايران

ک                ُ ايران است به سب   یشھادت مزبور که تائيد ادعانامه جمھوری اسالمی عليه نظام شاھنشاھزيرا 
، ھوشنگ نھاوندی وسرھنگ منصوررفيع چنانکه قره باغی وفردوست ،کردن اتھام شاھد کمک ميکند

   .وبسياری ديگر ازھمين روش استفاده کردند و شھادت خودرابصورت کتاب منتشرساختند زاده 

سالب صالحيت  ذينفع بودن شھادت عليه رژيم سلطنتی ايران )( بشرحی که ذکرشدموقعيت شاھد 
واگرشاھد محترم اصراردرمستند بودن شھادت خودشان را داشته باشند  شاھد درابراز شھادت است 

   .بھرحال انجام جرح وتعديل شھادت ايشان دشوارنيست

  سئله پول ازخارج م

ورده اند آبرپول گرفتن ازخارج فرموده اند دريک مورد   جناب زاھدی درمصاحبه مزبور دوجا تاکيد
  .><کسی که درخارج  زندگی ميکند وازخارج پول ميگيرد نميتواند ايران خودش را داشته باشد

مد است واين آزيرا زندگی درخارج ازکشورمستلزم کاروتحصيل در اين نظريه وارد بنظرنميرسد
   .حروميت شخص ازوطنش بشودعادی ومرسوم وقانونی نميتواند سبب م   ِ امر  

کسی که خودش رابه خارج فروخت نميتواند به دردمردمش < براين عبارت است که ،مورد دوم
  ١ .>بخورد

> فروختن> و <خارجھردو مورد  توصيه ونظرجناب زاھدی گنگ ووافی به مقصود نيست  وکلمه <
  .باشد مگرھمراه توضيحات مورد نظرايشان نميباشد                  ِ ادا کننده حق مطلب  

                                               
   وپاسخ در گفتگو اينطور بوده است:پرسش  ١

 آيا رضا پھلوی شايستگی رھبری ايران را دارد؟
من از طرف  .پرست است. اما ھمان طور که گفتم امروز مردم ايران بايد خواھان اين موضوع باشنديک جوان فھميده، باھوش و وطناو 

گرسنگی اند، اند، زجر کشيدهھای امروز که در ايران ھستند درس خواندهتوانم صحبت کنم. ارزيابی من اين بوده که اين جوانمردم نمی
تواند ايران گيرد نمیکند و از خارج پول میاما کسی که خارج زندگی میکشيدند، آتيه دست آنھاست. خود رضا ھم اين مساله را قبول دارد. 

  .خودش راداشته باشد
  يست؟شود و ايشان جزو آن کسانی است که برای اين کار مناسب نمنظور شما اين است که حقوق شاھزاده از خارج تامين می

ولی عمه و مادربزرگ من که زنده نيستند به او پول بدھند.  ،دانم. من نظرم اين استگويم، چون نمی، ھيچ وقت نمی»کسانی که«من گفتم 
  .تواند به درد مردمش بخوردکسی که خودش را به خارج فروخت نمی .ببينيد، ھيچ کشوری سقوط نکرده مگر اين که خودشان را بفروشند
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ازکشورعبارتی ازاعليحضرت ثبت است که بدرستی حق مطلب ومراد  درتاريخ مبارزه ايرانيان خارج
   :ومقصود جناب زاھدی را گوياست  تذکراعليحضرت درسالھای نخست مبارزه چنين است

ھرکس بادشمن خارجی ساخته باشد ويا کسانی که تالش برای رھائی مملکت نکرده باشند به <
  )اعليحضرت جنوب فرانسه(                                                        >شان نميدھمکشورراھ

، کسانی راکه قادرند وميتوانند برای کشورشان کاری کنند حجت رابايد درکالم اعليحضرت يافت چراکه
   .که با دشمن خارجی ساخته اند يده اند دررديف کسانی قرارداده ونميکنند وکنارکش

رف کارکردن واقامت درخارج وتحصيل                    ِ حضرت دراين است که ص  بکالم اعلعلت ارجحيت وحجت در
نھا نسبت به ايران نميشود ولی آسبب سلب صالحيت ازحقوق ملی وسياسی  ،ثروت وپول درخارج

 سبب سلب صالحيت از ،دستمزد بابت عملی باشد که واجد شرائط خاص ممنوعه باشددريافت  اگر
  حقوق ملی وسياسی شخص ميگردد. 

 و خارج تنھا پول گرفتن نيست بلکه ايجاد اقتدار                              ِ ص درمورد سلب صالحيت ازايرانيان  ن تشخيپس رک
   .نھاآعليه کشوراست چه با دستمزد باشد وچه رايگان وامثال           ِ برای دشمن  ستعداد سياسی ونظامی ا

ستند ھ شنائی وجذب ميھن پرستان ايرانی بوده وآکه دارای امکانات بالقوه سياسی و یبسياری ازکسان
ه اند کشيد مبارزه کنار از )که چندان ھم معلوم نيست(عمال بدون اينکه از بيگانه وجھی دريافت کنند 
ودرعين حال بطور ھوری اسالمی بدون مانع ساخته وعمال راه رابرای ادامه حکومت نامشروع جم
   .ضمنی به تسلط بيگانگان برکشور کمک ميکنند

   : شاھد مقصود استدرتائيد مطلب باال ،اين سخن اعليحضرت

  .>کسانی که درخارج ميتوانند جذب مبارزه بشوند کنارکشيده اند<

يت سياسی ونظامی رژيم درميدان مبارزه عليه جمھوری اسالمی کدام شخص ،براستی نگاه کنيم
براه سکوت رفته رائی آ کار با کوھی اطالعات و؟ ھمه کنارکشيده اند شاھنشاھی ايران حضور دارند

   .اند

  همفكري وهمراهي با اعليحضرت 

   .جناب زاھدی درمصاحبه اخير درمورد ھمکاری ويامشاوره با اعليحضرت ميفرمايند 

  .>نھا کارکنمآ اطراف ايشان کسانی بودند که من نميتوانستم با<

   :ارجدار متذکرشده اند به اين عبارت و جناب زاھدی درھمين مصاحبه يک عبارات فلسفی بسياربامعنا

  ->انسان بايد خودش رابراي كشورش فدا كند نه كشوررابراي خودش<

راف ايشان نابابی که اط اين کالم ميھن پرستانه وتکليف سازبا کنارکشيدن ازاعليحضرت بمناسبت افراد
  .ھستند سازگاری ندارد مولوی بيتی دارد که به مقصود جناب زاھدی نزديک است

  ند      بلبالن پنھان شدند وتن زدند که  زاغان خيمه درگلشن زدچون                 
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ولی فرق انسان با بلبل دربيت مولوی اين است که انسان ھا ھمانطور که جناب زاھدی توجه دادند  
انسان بايد خودش رابرای اھداف بزرگی که دارد ازجمله نجات وطن فداکند ولی بلبالن اين تکليف را 

   .احساس نميکنند

. مبارزه درمحاصره جمھوری اعليحضرت درشرائط عادی نيستند که رعايت ھيراشی ممکن باشد
م مده وموفق ھآاعليحضرت بر سبب بی اعتبارساختندر  به اقسامکه  اسالمی ومخالفان سلطنت است 

   .شده اند

چه کسانی شايسته وواجد صالحيت قاطع سياسی واجتماعی وحتی سببی بودن وھست که ازوليعھد 
   .ان حمايت کند جز جناب زاھدیجو

جناب زاھدی درھمين مصاحبه به ھوشياری ووطن پرستی وليعھد اشاره قاطع دارند قرائن وشواھد 
اعليحضرت ھم درسالھای نخست وفاداری ايشان رابه قانون اساسی مشروطيت وايفای اظھارات  و

زکسانی که ھوای ديگری به خالء حاصل ا يکند  ولی رھا کردن ايشان وپرشدنتکاليف سلطنت ثابت م
   .جز  حفظ تداوم سلطنت ومشروطه ايران داشتند منجربه وضع امروز شد

  شاهد مقصود 

ن آ نوشت که مختصری از راآان افسران خارج ازکشورمقاله ای درروزنامه آقاييکی از  ۶۶درسال 
   .ورده ميشودآدرج شد واکنون بعنوان شاھد مقصود  ٨۴درسنگراول اسفند ماه سال 

ن واين گذرانده اند آاردشيرخان  اززمانی که بايد کاری انجام دھد فقط به عصبانی شدن و  .....به «
ن زمان موقعيت استثنائی درمملکت داشتند واکثرنظاميان وسياستمداران آدرحاليکه اردشير خان در

 انه بعد ازن روزھای بحرانی اطاعت ميکردند ومتاسفآشتند ودرراه نجات مملکت دربه او اعتقاد دا
ز گنھم باز گاھی ولی ھرآونصيحت کرد  ،نھم گاھی نه ھميشهآانقالب ھم اردشيرخان فقط حرف زد 

نشد درصورتی که ملت ايران ازفرزند سپھبد فضل هللا زاھدی انتظارات خيلی بيشتری  شخصا وارد گود
  )١٣۶۶ل سا ١٣۵را شمارهآروزنامه (                                                *  »داشت

  ايران ياری نوشته  -*

سرتيپ خارج ازکشور تنھا ھيچکس نميدانست که اين ھمه ارتشبد وسپھبد وسرلشگرو<
  .)بمناسبت درگذشت سپھبد رضا زاھدی(نھم زيرنام علی است آشان ھمين تسليت گفتن گروھي ِ  کار

 نامشان درمبارزه قابلدرحاليکه اينان بالقوه نيروئی ھستند که اگرھم خودشان چيزی نباشند حداقل 
نھم آسال يکبارخودشان رانشان دادند  ١٨خيلی حيرت کردم که اينان درتمام مدت استفاده است 

  )٧۶نقل ازسنگردررابطه با تسليت زاھدی اول مھرماه (                                        .اينطوری

ان ما افتخاردرميدزکشورتشريف داشتند که باينھمه ارتشبدوسپھبد وسرلشگروسرتيپ درخارج ا-*
   .نان تمام بشودآسپس بنام مرداد مردم بپا خيزند ا ٢٨مبارزه راندادند  حتما منتظربودند ھمانند 

. بزرگترين مبارزه سال ازعلی تازی بيگانه تجليل فرمودند ١٨جانم چرااينقدربی انصافی ميکنيد بعد از
  ن مشعل ھمان سنگرباال)(سازما          .وتکليف ملی درراه رھائی ايران دربند ماليان است

  يا به او فرصت داديم آ



 حقوقدان-يضاميرف -نقط مصاحبه جناب آقای زاھدی                                             ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٠/٢٠شنبه (مه شيد) دو 

   :نجاست که فرموده اندآيکی ازاشارت بسيارقابل توجه درمصاحبه جناب زاھدی 

  >؟يا به اوفرصت داديمآ، انرژی داشت اما وليعھد عالقمند به کشورش بود<

ا رسفرصت دادن فکرميکنم که مقصود از فرصت دادن دربيان جناب زاھدی  حمايت کردن باشد واال 
   .گرذھن نيست

    اسباب حمايت وهدايت بود ولي بكارگرفته نشد

سرمايه ای که دراختيار جناب زاھدی برای شکل دادن به مبارزه ايرانيان خارج ازکشوربود وھست 
شخصيتی است که بيش ازھرايرانی ديگرباشخصيت ھای خارجی مربوط وسابقه  ،منحصربه فرد است

مصاحبه ھم به درھمين واين سابقه با سرمايه ملت ايران تحصيل شده است ( ی ودوستی دارندشنائآ
تصديق ايشان درھمين به شاھنشاه ايران بوده اند ( مورد اعتماد نزديکترين فرد )ره گرديدهن اشاآ

بی نسبت س، با شاھنشاه ايران ) واجد مقام وزيرخارجه کشوريعنی عاليترين مقامات بوده اندمصاحبه
، فرزند سپھبد فضل هللا  زاھدی ھستند که نقش تاريخی وفراموش نشدنی درنجات ايران ونسبی دارند

افسران وافراد نيروھای  مرداد)ا ٢٨سابقه مشارکت درمبارزه سياسی موفق دارند ( ،وسلطنت داشتند
وليعھد را مسلح ازايشان بيش ازھرکس انتظارحمايت ازمبارزه خاصه سرپرستی حرکت سياسی 

، بادرگذشت شاھنشاه نزديک ترين فرد به ، مالھا بيش ازھرکس ازجناب زاھدی وحشت داشتندداشتند
  .سايه پدری داشتند و اعليحضرت ، برعلياحضرتخاندان سلطنتی ايشان بودند وھستند

ری ھمه اين امکانات ھمراه عدم رضايت مردم وکشورھای جھان ھم بود ولی اراده وخواست استفاده آ
ھا نبود واين کوتاھی بخشی ازفرصتی شد که مخالفان سلطنت وعاملين جمھوری اسالمی وبيگانه نآاز 

  :ن درجمله زيرياد فرموده اندآمسيررا بطرفی ھموارسازند که جناب زاھدی درھمين مصاحبه از 

  .>زمانه طوری شد که بعد ھا خواھروبرادرش خودشان را کشتند<

ولی واقعيت اين است که بی کسی وتنھائی اعليحضرت وبی شرافتی نزديکان ايشان ومامورين خارجی 
که نزد ايشان بودند وھستند طوری شد که پس ازبی تفاوت شدن به سوگند سلطنت وحفظ استقالل 

     .رضی ايران درمسيرتجزيه کشورورياست تجزيه طلبان ايران قرارگرفتندوتماميت ا

 


