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  نقد برنامه پرسش وپاسخ  اعليحضرت
)1(  

  نكته هاي تاكيدي
  حقوقدان -اميرفيض

اعليحضرت رضاشاه دوم با شادی ووجدی که کمترازايشان ديده شده است  حضور خودرا دربرنامه جديد 
فرمودند  واين فرصت تازه رابه يمن پيشرفت ھای تکنولژی ارزانی  الوالده ای بنام پرسش وپاسخ اعالم

ران دانستند   خوشحالی ومسرت اعليحضرت ازاين برنامه درحدی تاثيرگذاربربنده شد که مانع مردم اي
بتحرير  اين برنامه جديد را انطور که درتکليف ميھنی ومصالح تداوم پادشاھی است است تا برداشتھای از

  سعدی  وبه مصداق توصيه اورم  واحتياط را الزم وتحت الشعاع مسرت وشادمانی اعليحضرت گرفتم 

  رنج خود وشادی ياران طلب

ی که اکنون خود نما گرصبرکنی کناررود ابرھای سياھ<وصبر، که صبرميگويد   براه تحمل رضايت دادم
  .>موقتی است اين ابرھا (برنامه پرسش وپاسخ) که شده است 

  چرانشاط فوق العاده

اين  ،ا ازمورد قياس دورسازدوشک ر جوسيله است که ميتواند باب احتجا ين رت مطمئن ،ارقام و مارآ
تحرير برای پاسخ به نشاط غيرمترقبه اعليحضرت دراستقبال ازبرنامه پرسش وپاسخ به سراغ ارقام 

    .ميرود

شايد بسياری يادشان نباشد ويا حاضرومستمع برنامه نبوده اند که اعليحضرت  بھنگام عرضه طرح 
  :امروز فقط اتحاد به ملت ايران خبردادند که

خوشبختی است که پاسخ وواکنش مثبتی که ازاين پيام گرفتم بسيارزياد بود سايت من دراينترنت   <موجب
  بارمراجعه داشته است  ٢٨،٠٠٠ان ھنگام ھرروز بطورمتوسط  از

  )٧٧اسفند   آمريکا(سخنرانی اعليحضرت درانجمن ملی مطبوعات                                            

نھا ازايران بوده وعقايد آمده که بيشترين آميليون پيام روی اينترنت سايت من  ٧٠ته سال گذش ۴<ظرف 
                >.مرا پذيرفته اند

  )٧٧(مصاحبه با ھيئت تحريريه مجله پوليتيک انترناسيونال  سال                                            

  (مصاحبه با کانال سوم فرانسه)     >.مشروطه اند ايرانی درخاارج ازکشورطرفدارسلطنت ١،٢٠٠،٠٠٠<
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  مده است>آخوشوقتم به اطالع ھم ميھنانم برسانم که  ظرف  دوماه  دويست ھزارپيام روی سايت من <

  (مصاحبه با راديو صدای ايران)                                                                                   

   :فرمودند ؛نظرات اعليحضرت اشاره شودبه  بجاست که به جمالتی ھم 

درحدی که  ؛<اززمانی که پيام من درداخل مملکت پخش شد واقعا يک ھجوم وسيع ازارتباطات برقرارشد
وری اطالعات به آ.خواھش دارم که حتی المقدورکمکی باشند درجمع .............. يم آبزحمت ازش برمي
  >.خود من ...........

  نجلس)آ) = مصاحبه با رسانه ھای گروھی لوس ٣٣٢+۴٢١(مفصل درسنگر                              

  اكنون جواب پرسش 

  زبان سرخ سرسبز ميدهد برباد 

نامه پرسش وپاسخ استقبالی چنين استثنائی ھمراه با وجد اکنون ميتوان پاسخ اينکه چرا اعليحضرت ازبر
  .، دريافت گرددوشادمانی فوق العاده داشته اند

 با استقبال عظيم ايرانيان روبرو بوده اند  که استقبال ايرانيان ازبرنامه پرسش و ٧٠اعليحضرت دردھه 
   .محسوب نميشود ٧٠دھه ل پاسخ قطره ای ھم درمقابل استقبا

  د چنين باشد پاسخ ميتوان

اجرائی  با نگاه محترمانه ای به کارنامه سياسی اعليحضرت متوجه ميشويم که ايشان درمحور ھيچ کار
مطرح شود يعنی شکست ويانارسائی  مدت مزبور قرارنداشته اند که فصل صدمه به اعتبارايشان در

يحضرت نشان ميدھد که اقدامات ايشان سبب ضربه ای به اعتبارايشان بشود ھمان کارنامه سياسی اعل
 ھرقدر ايشان بيشتردرباب کارھای اجرائی صحبت فرموده اند بيشتر اعتبارواعتماد عمومی مردم را از

  >زبان سرخ سرسبز ميدھد برباد< يعنی درست ضرب المثل دست داده اند 

 از ام زير سوال رفت کت اعليحضرت با برنامه رفراندم دا نکه افول اعتبار وشخصيت سياسیآپس از
 ھمان زمان افول وتحديد اعتبار اعليحضرت ادامه يافت تا جائی که وصل شد به اتھامات وتوھين و

ميليون  ٧٠سلطنت طلب ويا  ١،٢٠٠،٠٠٠ن ازجانب ھمان آواکنش بسيار ناچيز  تحقيرھای نامه ھشدار و
  .ايرانی وخارجی که عقايد اعليحضرت را پذيرفته اعالم شده اند

نيست که بااين بادھا بلرزد  يحضرت واينکه عظمت واعتبارقدرت سلطنت چيزیبا ھمه سعه صدر اعل
  وتشبيه بجای ابوخير دراين مورد خواندنی است که گفته:

  ن کوه چه افزود و چه برجاستآمرغی که برسرکوه نشست وبرخاست      بنگرکه از
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 بارديگر درراھی قرار ولی نميتوان گفت که درروحيه اعليحضرت اين افول موثرواقع نشد واکنون که
 . اينجاست که بطورطبيعی نشاط وھيجان ايشان گرفته اند که ممکن است تاحدی جبران مافات شود

   .شکارشده استآ

کسی که ازشيبی که بازحمت باالرفته سقوط ميکند اگردربين راه با برخورد با سنگ  ؛مثالش روشن است
  .قرارميگيرد یاثير خوشحالزيرتويا بوته ای سقوطش متوقف ميشود بطور طبيعی 

  جعبه بگيروبنشان 

برداشت اين ارادتمند اين برنامه  ھمانند ھمان جعبه بگير وبنشان است که برای سرگرمی کودکان  به 
 تاباسرگرم کردن اعليحضرت که بسياروعدم مداخله درکارديگران ضرب المثل ومعمول خانواده ھاست 

 ومحبوبيت مزاحمت ھا واقتدارسياسی ھستند ديگران از ھا ماده وعالقمند به اين نوع سرگرمیآھم 
گردونه  نھا که بايد بکارشان برسند رسيدند  اين جعبه ھم ازآنکه آ وبعداز اعليحضرت مصون بمانند 

   .خارج خواھد شد

تامين مبارزه  کامال درک ميکنم که اين برداشت بنده ممکن است برای بسياری خوشايند نباشد ولی قرار
وبقول معروف ما نبايد نوکربادمجان باشيم بايد گويای  ،دی افراد وحتی شخص اعليحضرت نيستخوشاين

حقيقت ھم   اين توصيه ای است که شخص اعليحضرت بکرات ازھمه مبارزان خواسته اند حقيقت باشيم 
   .دی ونظری نيست، حقيقت برخاسته ازنص استدرمبارزه تشخيص فر

  سابقه عمل 

سابق گھگاه برنامه  از ؛ت ھم درابتدای اين برنامه پرسش وپاسخ اشاره فرمودندھمانطور که اعليحضر
جريان نجلس آبويژه درلوس ر ازکشو پرسش وپاسخ درسطح محدود روزنامه نگاران ايرانی درخارج

 برنامه جديد پرسش وپاسخ اعليحضرت بسيار ن برنامه ھا باآ ؛رسنگرھا درج استنھا دآ داشت که بيشتر
ن آ تجديد ذکر ن مصاحبه ھا ھم درسنگرھا مستور است کهآتغييرعالقه وعلت قطع  و ؛متفاوت است

    .بازگوئی مصيبت است

رويه مراجع تقليد يافت که ھريک  اعليحضرت را ميتوان در ن جريان که بگذريم  نمونه سرگرمی اخيرآ از
 تفاوت دفتر ؛نرا بگيرندآسخ بدھند وبعد پا ن دفترآرا به  دفتری دارند که مردم ميتوانند سواالت خود

برای  را مراجع فقط سواالت شرعی مراجع با برنامه پرسش وپاسخ اعليحضرت دراين است که دفتر
 دو جواب راھم دفع الساعه نميدھد ومرجع با مراجعه به کتب وماخذ جواب را در و ،جواب قبول ميکند

 عمل الف رويه مورد عالقه وست خدر ؛کلمه که قابل بحث ونقد وتفسير وسوء استفاه نشود ميدھد
وقتی روی سواالت زياد صحبت شد علت اتخاذ رويه اختصار ازجانب مراجع اين است که  .اعليحضرت

 روی سوال از را نقدرتحت تاثيرکلمات خوب وسخن رسا قرارميگيرد که  احاطه ومديريت خودآسخنگو 
  .دست ميدھد  وبقول عوام گزک بدست مردم ميدھد

سابقه ای ندارم که رھبريک مبارزه ويايک شخص عادی خودرا درموقعيتی قراردھد که  بھرحال بنده
  .ھرايرانی ھرسوالی ازاوکرد جواب مفصلی دريافت کند
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  مسئوليت درجواب 

 اين عدم مھم در و ،رديگيک کسی چيزی ميگويد وجوابی ھم مي ؛سوال وجواب ظاھرا چيزمھمی نيست
حقوقی  ھا به اعتبارمقام وموقعيتی که دارند جوابشان واجد اثرمورد شخصيت ھا يکسان نيست وشخصيت 

 از و، يدآدرمقابل ايجاب بحساب مي ن نوعی قبولِ آسوال درواقع نوعی ايجاب است وپاسخ که   چرا ؛است
اعتراف نسبت  و پاسخ يک شخصيت سياسی ميتواند نوعی اقرار ،الزام وتکليف استنجا که قبول مقدمه آ

ويزی بشود برای زمينه سازی بمنظور آدد که متضمن حفظ منافع ملی نيست ويا دستبه موردی تلقی گر
   .نھاآاتالف حقوق ملی وامثال 

يا  راه ور چھا بھمين دليل است که شخصيت ھای سياسی وکسانی که خودرا واجد مسئوليت ميدانند سر
چه  ميدانند که از ،اب بدھدنميگيرند تا ھرکس سوالی دارد جو قرار و فيس بوک و غيره ت تلگرامناينتر

تن به اين  ،غالبا تا ازسوال مطلع نشوند کسی سوال ميگيرند وبه چه کسی ويا کسانی جواب ميدھند و
   .ماجرای حساس نميدھند

طرف پرسش وپاسخ بشوند  ،دارند که حتی با تمامی کارکنان سرويس اخبار شخصيت ھای سياسی ابا
   .ميشناسند برای طرح سوال انتخاب ميکنند را نھاآ اد دارند ونھا کسانی را که اعتمآمعموال ازبين 

اين است که يک شخصيت سياسی که ازبرنامه پرسش وپاسخ  ،شايد ھم ناموجه ،مقصود ازاين تصديع
نميتوانند ازبين سواالت مطروحه   ،ورندآخود بفرض مي استقبال ميفرمايند وسوال را سرمايه اعتبار

نھائی است آايجاد خفت برای  ند انتخاب وجواب بدھند واين نوعی تبعيض وسواالتی را که خود ميخواھ
 کدورت ودشمنی و غبار ،ھمدلی و بجای ايجاد وحدت که اعليحضرت به سوالشان توجھی نکرده اند و

   .دلسردی بين مردم پراکنده ميشود بذر

که تحصيالت عالی مھندسی  يکی ازخواھرزاده ھای بنده؛ اجازه بفرمائيد ازيک خاطره عينی استفاده شود
حين صحبت  ديدم ديدگاه ھای منفی  در ،مدآدارد چند سال قبل برای ديدن بنده  آمريکا وکارمھمی ھم در

مرداد با اتفاق چند نفربه کاخ سعد ا ٢٨در ؛با پرسش بيشتر گفت ،نسبت به شاھنشاه داردخيلی سخت 
قايان بيايند آبين  از نفر ۵شاھنشاه فرمودند که  ؛مد وبما گفتآ باد برای دادخواھی رفتيم  وزير دربارآ

ششمی که من بودم مانع  نفر و ،حرکت کردند نفر ۵اده بوديم  تما که دريک صف ايس ؛ببينيم چه ميگويند
  شاه بريدم و........ ن تاريخ ازآ من با ديگران چه فرقی داشتم  من از ؟چرا اين تبعيض  ند،شد نمرفت

مردم ھمانقدر که نسبت به مراحم   .مردم با ،بطه با شاه ومردم است نه مردماين حساسيت نادرست دررا
تطبيق مورد ھمينکه  در و ،شاه حساس ومفتخرند نسبت به بی مھری ايشان ھم دوچندان حساسيت دارند
نقض غرضی ميشود که  ،اعليحضرت بھرعلتی به تمام مطالب مطروحه سوال کنندگان پاسخ نفرمايند

ايرانيان مطرح ميکنند  ه مطالبی برخی ازبنده ھم ديدم که چ .حساب ميکنند ين برنامهاعليحضرت روی ا
ولی بايد بدانيم که ما درجبھه جنگ ومبارزه قرارداريم ونبايد ازاين قبيل تيراندازی  ،که شرم ايرانی است
اعليحضرت ايجاد ھمدلی وھمفکری با ايرانيان  برنامه پرسش وپاسخ ھرقدر که برای ،ھا بی انتظارباشيم

است دوچندان واجد زمينه ھای فسادی است که درطرح نامه ھشداروجود داشت  و ظاھرش سوال است 
   .وباطنش خارمغيالن
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تحقير  توانند ونبايد جواب بدھند پرسشھائی که با اھانت ويمعلوم است که اعليحضرت به ھمه پرسشھا نم
نجاست که وقتی اعليحضرت شخصا آص اعليحضرت صورت ميگيرد ولی مشکل به شاھان پھلوی وشخ

برای پاسخ به تمام سواالت جواب ميدھند  نميتوانند  با دلشادی  را مادگی خودشانآقيد وشرطی  بدون ذکر
سکوت تلقی  و نوقت اين خودداری نوعی اقرارآ و به برخی ازسواالت جواب بفرمايند وبه برخی خير

   .ميشود

قای آنصر احمدی ازاعليحضرت تحت عنوان جناب  قای دکترآب نمونه ھمين امروز خبری رسيد که ازبا 
مشاورينشان  اعليحضرت و برنامه پرسش وپاسخ بين ايشان و ی تقاضا کرده که اجازه فرمايند تاپھلو رضا

     .انجام شود

وپاسخ  صالحيت برای پرسش بداليلی که درنامه خودشان اعالم شده فاقد  احمدیقای نصرآ  - جه مهمتو
  (پايان)        .اعليحضرت ھستند  داليل اين مھم درفرصتی مطرح خواھد شد با

تاقبل ازبرنامه پرسش وپاسخ چنين ادعائی خيلی قبيح تلقی ميشد ومرسوم اعليحضرت حتی بعنوان يک 
طرح پرسش  حضرت ازولی با استقبال اعلي ،چنين درخواست ھائی قرارگيرند شھروند عادی نبود که طرفِ 

نھم ايرانی است وفرقش با ايرانيان داخل آقای نصر احمدی که آوپاسخ  دشواراست که به درخواست 
   .فقط  اقامت درخارج است جواب موافق نداد ،ميگيرند غوش پاسخ ھای اعليحضرت قرارآکشورکه در

  رابطه مسئوليت با پرسش وپاسخ

     .رفع ابھام وديگری گدائی کردنناست يکی پرسش درادبيات ما دارای دوم مع

 مانند سوال از ؛ن واجبآرفع ابھام دررابطه با مسئوليت است که گفته اند سوال مستحب است ولی پاسخ 
اما سوال  ،نھاآامثال  و ،مسئولين قسمتھا سوال فرمانده از –دولت  سوال نمايندگان مجلس از –استاد 

شخصی ديگر بدون وجود رابطه مسئوليتی مطرح  از به معنای گدائی وتبرعی سوالی است که شخصی
که دراينصورت طرف سوال  ،پرسيدن نشانی ويا درخواست کمک مالی ويا دعای خير ؛مانند ؛ميکند

  .مخيراست جوابی بدھد يا ندھد

بنابراين برای اينکه بتوان برنامه پرسش وپاسخ مورد عالقه اعليحضرت را درطبق نقد قرارداد مھمترين 
   .شنائی با موقعيت اعليحضرت يعنی طرف سوال استآن آفصل 

  فرض اول 

يک شھروند عادی ھستند. اين   که  فرض اول اين است که گھگاھی اعليحضرت ھم اشاره فرموده ايد
طرف  از )پرسش (اعليحضرت زيرا درصحنه پرسش وپاسخ موقعيت طرفِ  ؛فرض مقرون به صحت نيست

نچه که آاينکه چه شناخته شده مھم نيست بلکه  ،نشده است پرسش کنندگان يک شھروند عادی شناخته
نجا که دررابطه آ از ينده کشور شناخته شده اند  وآمسلم است يک شخصيت مسئول ومتصدی وضامن نظم 

درمقام نجا که ايجاب کننده (سوال کننده) اعليحضرت را آ از برايجاب است و ايجاب وقبول، قبول ناظر
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کردند ن نرا ردآبه سوال کننده شدند يعنی لذا ھمينکه اعليحضرت وارد پاسخ  يک شھروند عادی نميداند
  .گرفته اند تسليم ايجاب شده اند يعنی درموقعيت مسئوليت قرار ،ندتوخارج ازصالحيت خودشان ندانس

  فرض دوم رهبري اپوزيسيون

   :اين فرض درعين بی اعتباری قدری ھم فکاھی است زيراکه

کسينجر که گفته  بنقل قول از ،زيسيون به معنای واقعی سياسی وجود ندارددرخارج ازکشور اپو **
   .>؟ن چيستآوشماره تلفن آدرس <اپوزيسيون جمھوری اسالمی کجاست  :است

   ده ھا اپوزيسيون اسمی وغيرواقعی وجود دارد وھرروزھم يکی دوتا سربلند ميکند درخارج ازکشور
ميليون مرد مسلح  ۴٠ھم فرماندھی  سعيد شميرانی که با يکی حکومت ملی شھرام ھمايون است ويکی 

سياوش امانيه  که به ملت ايران  ست بنامقائی اآماده نجات ايران است وسومی که خيلی تازه روئيده آ
دويا  خانه ھا وکوچه ھای منزلتان را پاک وجارو کنيد که پيروزی برضحاک نزديک است< اعالم کرده که

مقامات  به غالتدراش وقراراست پرسشنامه ھائی بدھد که حق تقدم افراد  >سه ماه بيشتر فرصت نيست
ن خبر اکنون به آ و ،ويک خبرمھمی!! ھم داده که ضحاک عقب نشينی کرد  ،حفظ شود شده  کشوررھا

  .ھم شناخته شود اسطح درک وفھم اپوزيسيون ھای ھرزورده ميشود  تآاينجا 

  خبرپيروزي اپوزيسيون چنين است 

با رئيس جمھور واعضای شورای عالی فضای مجازی  اين  ديدار ای  ضحاک صبح امروز در <خامنه
اشاره به  با و ،شورا را مرکز اصلی سياستگذاری مسئوالنه ومقتدارانه درخصوص فضای مجازی خواند

 پرسرعت  پديده ای عظيم وبی نظيرفضای مجازی تاکيد کرد بايد با استفاده از گسترش روز افزون و
 ھنگ وبدون ازآنائی ھا واستعداد ھای جوان کشور با سياستگذاری صحيح واقدامات سنجيده و ھمتوا

 و حالت انفعال درعرصه فضای مجازی وحضور فعال وتاثير گذار دست دادن زمان به سمت خروج از
   .>توليد محتوای اسالمی متقن وجذاب حرکت کنيم

 به ابعاد مبارزه؟ او يا توجه و له عقب نشينی اوست؟يا اين اظھارات سيد علی بمنزآخوانندگان محترم 
اما   دم بی درک جامعه ويا اپوزيسيون رابه گند ميکشدآبلکه  ،وقتی درک نيست فقط جان درعذاب نيست

 قا اين است که متذکرھم شده که وعدھای ناجور مردم رانسبت به مبارزه دلسرد وآجالب درادعاھای اين 
  .ع عمل خودش را تقبيح کرده استدرواق و ميسازد گيره کنار

سقوط  داستان عقب نشيی خامنه ای ودوماه فرصت ودستورپاک سازی کوچه ھا بمنظورجشن وشادیِ 
ماده نجات آميليون مرد مسلح  ۴٠ن فرماندھی سعيد شميرانی که با آجمھوری اسالمی را بگذاريد کنار 

نوقت واقعا قبول آميزان کنيد  جمھوری اسالمیو موقعيت  درک خودتان با را بعد ھمه اينھا و ،ايران است
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 خودنمائی و يد صحنه سازی برای فريب مردم وبخواھ تا ندارد و خواھيد کرد که اپوزيسيونی وجود
  ١   .احتماال لفت وليسھای مالی است

  فرض سوم  رهبري 

 فرض موقعيت رھبری مبارزه عليه جمھوری اسالمی برای ،فرض عمومی ولی تصوری وبی پايه
   .اعليحضرت است

ھرچه اصرارکنيد نه کسی را انتخاب < :اين فرض منتفی است زيرا شخص اعليحضرت بارھا فرموده اند
يا  و > وبه ھمين طريق ھم عمل فرموده اند يعنی نه کسی را بعنوان فرماندارميکنم ونه رھبری ميکنم

اين  ت رھبری قرارگرفته اند ونه عمال وبراستی درموقعي سياسی خودشان معرفی فرموده اند و پيشکار
   .جريان مزبور کامال خالف انتظار مردم استدرحالی است که 

اعليحضرت نه تنھا خودشان را درموقعيت رھبری ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی نميشناسند  **

وبه کرات  درمقام رھبری نميدانند را بلکه درموقعيت رھبری يک حزب ويا دسته  سياسی ھم خودشان
 حتی درھمان شورای تجزيه طلبان ھم در  فرموده اند که ازھيچ دسته وگروھی حمايت نميفرمايند. ھم

رادارند که ميدانيد درکارسياسی رئيس مفھومی ندارد  رياست شورامقام رھبری معرفی نشده اند وعنوان 
سياسی عنوان رياست درمورد شخصيت ھای حقوقی که فعاليت ھای غير و ،است ن عنوان رھبرآوبجای 

شورا  رئيس مقامی بنام ،اھ ،سوئی چنانکه ميدانيم دراسناد حقوقی شورا از و دارند بکارگرفته ميشود
  .وطرز انتخاب وفصل اختيارات رئيس شورا وجود ندارد

  واقعيت موقعيت ايشان 

 واقعيت وحقيقت ھرچيز ويا ھرمقامی بايد ازروی سند شناخته شود نه ازمجرای فرض که امری نظری و
  .ستنامشخص ا

قدرت معنوی وحاکميت مردم  ناد سياسی وھويتی ملت ايران اعليحضرت را شاه ايران يعنی مظھراس
 مشروعيت اعليحضرت  ھمان سند .براين مقوله معتبرسوگند ياد فرموده اند ميداند شخص اعليحضرت ھم

مسئوليت  قائل بهن مظھرقدرت ونماد ملی مردم وکشور آبرای  ،که بصورت قانون اساسی مدون شده
انجام کارھای  لذا ھمان سند قانون اساسی شاه را از ؛وچون مسئوليت ناشی ازکاراجرائی است نيست

انتخاب مديران اجرائی قابل مصرف ميداند نه  ت معنويت شاه را درقدر و ،اجرائی معذور ساخته است
  .اينکه شخص شاه مستقيما وارد عمل ودستور وقبول مسئوليت ھا گردد

                                               
اعالم موجوديت کنند دولت ھای پذيرنده و به ويژه آمريکا و انگليس برای به ويژه که ھر چند تنی که گرد ھم بيايند و   - ١

پراکنده کردن و اختالف انداختن و مشوب کردن بين مردم ايران فوری دست به کار شده ومبلغی ھم پول ميدھند و اين به 
سروصدای ی آبرو شدند، و دستشان رو شد و بتمام شد » سماق«ميمکد و وقتی » سماق«اصطالح اوپوزيسيون قدر از اين 

 ک-آن گروه(باصطالح) اوپوزيسيون ھم ميخوابد. ح
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نگاھی به فرمايشات مکرر خودشان  که درمعبرکارھای اجرائی قابل ارزيابی است بفرمايند  اعليحضرت نيم
تاچه حد د شد که را متوجه خواھن بيانات را که سخت ناراحت کننده است نآ ونقيض منطوق ومفھوم در

     .ذارمنفی بوده استگتاثير 

است  مراتب کارھای اجرائین عرض شده است  پرسش وپاسخ ازآبنابراين اختصاری که بکرات مفصل 
   .باورمردم نيست اعليحصرت در القی وسنتیکه درصالحيت قانونی وحتی اخ

 ثارآميگردد وباعث دلشادی ايرانيانی ميگردد ولی  درست است که نفس عمل بصورت مردم داری خودنما
کرديد  حقوقی ورسوب برنامه مزبور سبب توجه مسئوليتی به اعليحضرت ميگردد که ھمانطورکه مالحظه

اميد مردم ايران  و کام سبب افول سنگين اعتبار تبعلت دخالت اعليحضرت درمسئله اجرائی رفراندم دا
اجرائی اينجوری است که اگرخوب شد کارخود مردم شناخته ميشود واگربد شد يکسره به  ذات کار .شد

ری گفت علت عدم عط ،کام تچنانکه درھمان برنامه شکست ورسوائی رفراندم دا ؛شاه توجه داده ميشود
کتاب  عطری کسی است که در( ،پھلوی وخانواده سلطنتی بوده است مشارکت مردم دخالت رضا

   .)اعليحضرت مورد تجليل ھم قرارگرفته است

  حضرتا ياعل

ورد که ھمان حقيقت وسرمايه ملی آقای مک کين عبارتی برزبان آ آمريکادرديداربرخی ازاعضا کنگره 
معنوی ملت ايران  ر<رضاپھلوی رھب :اوگفت  درياد ايشان باقی بوده استکه  تاريخی ما ايرانيان است

   .نست که برزگترين تمدن ھای شرق زنده شود>آقت است وو

ئی است ونسبت به کشورماھم احساس نا مبارکی دارد اين حقيقت را فھميده که آمريکايعنی اوکه يک 
بايد به حفظ  اعليحضضرت وما  پسبقا وسيرتمدنی کشورما رھبريت معنوی  اعليحضرت است   رمز

ملت بوده است  واستقالل کشوررفاه  ورامش وآوحراست ازاين قدرت معنويت که نگھدارنده سکان 
   .ضعيف وبی اعتبارنسازيم ،درجھت ھای باد حواث واقسام کارھای مديريتی نراآ بکوشيم و

    ناتمام 

  

      

   

 


