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                       اعلحيضرت نقدي برسخنان

  دوم قسمت
  ريخبه تاحواله 

  ب است     کم گفتن ھرسخن صواب استآنکه سخن به لطف آ با
  حقوقدان -اميرفيض

ورده شد ومطلب مورد آ بيانات اعليحضرت درمورد نيت پدرشان به نقد ١ درقسمت نخست اين تحرير
طا واينکه خ ؛خواھان ترقی ايران بودند ،نيت پدرشان خوب بود< :ايشان اين بودکه عقيده داشتندتوجه 

   .>نرا واگذارميکنم به عھده تاريخآيا درست بوده  و

ھمان است که شاھنشاه  ک شاھنشاه ايران که بی سابقه بنظر ميرسداشاره اعليحضرت به نيت خوب وپا
   :ان درمقدمه کتاب پاسخ به تاريخ شالوده نيت وحرکت فکری خود را بشرح زيربتاريخ پاسخ داده انداير

درراه رسيدن به اھدافم پافشاری ميکردم وچراميخواستم دراين کتاب قصد دارم نشان بدھم که چرا <

ه وابست ن يکپارچه وآ کنم جامعه ای که ھمه در ت اجتماعی ونه مبارزه طبقاتی بناجامعه ای براساس عدال

، چه کشورھای بلوک شرق ، چه دنيای غربگفتنی است چون ھمه کشورھای جھان و ؛به يکديگرباشند

 ،صلح وصفا کنده ازآوھمه جھان سوم حسن تفاھم داشتم اين امکان برايم فراھم شد که بتوانم درمحيطی 

  .>يران به سوی تمدن بزرگ دنبال کنمکوشش خودرابرای رساندن ا

وقصد خودشان رابه عمل ارائه داده اند بنابراين تبديل نيت                                    ِ شاه درکتاب پاسخ به تاريخ  نقشه راه  شاھن
انه رصادقظحاضرين وناظرين است که اگرنيت را مناسب وکارسازميدانند نسبت به نقشه راه ھم اظھارنبا

   .بنمايند

   :درحاليکه می بينيم دشمنان سلطنت با افکارواظھارنظرھائی مانند

  )مقصو زمان رضاشاه کبيروشاھنشاه ايران است( بايد صريحا بگويم کارھائی که دردوران پدروپسر<
 رد ھنگ پيش ميرفتيم ايران دآچنانچه درمملکت انقالب نميشد وباھمان  ؛کمترازحمله مغول نيستشده 
   >....فقيرترين کشورھای دنيا ميشد وحتی نه يکی ازفقيرترين کشورھا ٢٠٠٠سال 

  )۵٧روزنامه اطالعات مصاحبه مدنی سال (                                                                    

***  
سال  ۵٠گاه شوند که سلطنت پھلوی ھا درطول آمن ميخواھم اين انديشه ھارابه پرورانم تا نسل جوان «

  )٢۴۵احمد انواری -پيام ايران  وابسته به بختيار(                           »ه اندوردآ چه ويرانی ھا ببار
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***  
  )٣۵٩خامنه ای کيھان (                                   »حکومت پھلوی ھا ازجنگ وزلزله ھم بدتربود«

   ؟تفاھم فکری بين خامنه ای وبختياررا مالحظه ميکنيد

***  
ه محمد رضاشاه فقط يک تجزيه طلب وجود داشت دور براھنی درسرتاسرايران در (رضا) قایآبه اعتقاد «

   )روزنامه نيمروز لندن(                                            »که اوھم شخص شاه بود ..........

    ھرروز و بطور مداوم با غيض و مرض. از جمله بھرام مشيری بسياری ديگر و

   ؟نرا حواله تاريخ بدھيمآ يدان دفاع ازحق وحقيقت را خالی کرده وچرا بايد ما وشخص اعليحضرت م

 دم زنده که لياقت دفاع ازحق وحقيقت راآ ؛دم زنده وکيل وصی نميخواھدآضرب المثلی است که ميگويند 
       .ه باشدميتواند ازديگران داشت انتظاری  ندارد چه

 ه دنيا درنبندد هوشيارــدل ب  روزگار د و بگرددـگرديــبس ب

 پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار  نـرسد كاري بكاي كه دستت مي
  

اعليحضرت به وصيت سياسی پدرشان ھم عمل نکردند چه انتظاری دارند که ديگران به کارھای پدرشان 
     .قضاوت کنند

اينکه اعليحضرت قضاوت درباره درست ويا نادرست بودن اقدامات پدرشان را به تاريخ محول ميفرمايند 
   !موضوع قابل قبولی نيست حتما ن نمی ايستند آ ع ازمردانه به دفا و ومرد

قضاوت نسبت به کارھای                                ِ ن دارند اين کوتاھی وحواله دادن  آبکاربردن  به با قدرت بيان وعالقه ای که
  .وراستآوھم  به تاريخ  پدرشان

 ميسازند ووگفتاروکردارھای خود با شھادت وديدنی ھا ونقل قولھا  را انسانھا ھستند که قضاوت تاريخ
   .يندگان ميگذارندآ اختيار در

تاريخ چگونه ميتواند  يندگان کنند،آ حواله تاريخ و نراآو غفلت کنندانسانھا درشھادت واظھارنظر اگر
  ؟ماوقع رابيان کند

. تايرانيان اس صفت انسانی وکھن جامه اخالق وفضيلتيک  برو وشخصيت پدرقضاوت خوب وحمايت ازآ
ن آاحاله  و نشاهه رسد به ناديده گرفتن ويا کم بھا دادن به دوران سلطنت شاھکوتاھی دراين جريان تاچ

    .به تاريخ با موازين اخالق ايرانی ھمخوانی ندارد
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درکنارسابقه ای که يک روزنامه بی توجھی اعليحضرت به اخالق ايرانی دررابطه با شاھنشاه ايران  اين
ی دردفاع ازحقيقت > نشان ازکم جراتجنگ افتاده است رضاپھلوی با پدرخودش به< :انگليسی نوشت

    ٢. ن شاھنشاه استآوردھای آسلطنت شاھنشاه ايران  ويا ناباوری به اصالت ودرستی دست 

ن دوران که اعليحضرت ھم درھمين مصاحبه ازاشاره آوردھای شگرف آچرابايد دفاع ازشاھنشاه ودست
با سيخ زدن ديگران کمی نھم درحدی که آ ؛راه باشدن غفلت نفرموده اند با شرمساری وترديد ھمآبه 

  ؟شعله وربشود

بايستی  رودر و افتخارومباھات است نه شرمساری که به فشاريشان ادفاع ازشاھنشاه ايران وخدمات 
  .نياز داشته باشد 

 يتوميدانند که بين ن دانند نيت شاھنشاه ايران خيروترقی وپيشرفت کشوربوده استاعليحضرت که مي
   .ديواستخوان الی زخم ميگذارديگرچرا قضاوت رابه تاريخ حواله ميدھيد  ؛وعمل رابطه مستقيم وجود دارد

قای آدشمن شود سبب خيراگرخدا خواھد> سی سال است که چنين فرصتی فراھم نشده وبه مصداق <
ر ) براه انداخته که موقعيت تجديد نظنيويورک تورم ھمايون يک صحنه ای بمنظور خاصی (شھرا

ن آ واز نرا حواله تاريخ دادآبه شاھنشاه ايران فراھم شده چرابايد اعليحضرت نسبت به قضاوتشان 
   .قاطعانه استفاده نشود

   .ددن رفع اثرگرآ پس کی وچگونه بايد اشتباھات وانحرافات سابقه جبران واز

  حواله بتاريخ يا حواله به دست بريده حضرت عباس

درست  ،ادای تکليف ودفاع ازحقيقت است زا يک بھانه برای فرارحواله به تاريخ وقضاوت  تاريخ  
   .است !ھمانند حواله دادن طرف متجاوز به دست بريده حضرت عباس

   .يح اين تحريرنيستقضاوت برسه نوع متمايز است يکی قضاوت قضائی که معلوم است ومورد توض

اين قضاوت برمبنای سند وشاھد نيست بلکه برمبنای تشخيص ازطريق احساسات است  ؛دوم قضاوت عام
قضاوت نسبت به  نمونه ھای بسياری ھم دردست است مانند ؛ن نميتوان قائل شدآواعتباری ھم برای 

 يا ھمين جريان فرخنده درو ،مارشال پتن درفرانسه قضاوت   -۵٧ريامھر درجريان شورش آشاھنشاه 
   .افغانستان

است با اين  عجامعام وھمان قضاوت  ،قضاوت تاريخی که بسيارمصطلح است  ،سوم قضاوت تاريخی
قضائی  ئين دادارسیآ به شھادت واسناد وقرائن است بنابراين قوه قضائيه ويا قضات ويا               ِ تفاوت که مستند  

   .درقضاوت  تاريخی مشارکتی ندارند

                                               
بيش از حد سرگرم «فرموده اند:  اند و انتقاد کرده نشاهاز شاھ »ولتدی«روزنامه آلمانی چگونه تعبير و تاييد کنيم سخنان علياحضرت با  - ٢
اره شکنجه در دوران و درب» شتکارمندان بلندپايه را باز گذا ھا وھای عوضی اعتماد کرد. دست بسياری از ژنرالخودش بود. او به آدم ياستس

 ک-حنيست؟ يک ھمسر اين بی انصافی   ».اشتباه کرديم. آنچه ھم در زمان ما رخ داد بد بود ما«ند: پھلوی گفته ا



 حقوقدان -اميرفيض -٢قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                       ٧از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠٣/٣١نبه) سه ش(شيد ھرام ب

 اقارير مجموعه شھادت ھا وسعی دارد که  ،وقايع را مدون ومنضبط ميکند که تاريخ نگاری؛ مورخ يعنی
 وری وطبقه بندی کرده وبرای مطالعه وآنسبت به موضوع مورد توجھش را جمع  و داليلاشخاص 

   .ماده سازدآقضاوت خوانند گان 

 واظھارات ووروايات  دوری شھادت شھوآفقط کارجمع  بخصوص درگذشته  برخی ازاين وقايع نگاران
 ،قای دکترمصطفی الموتیآمانند  ،اظھارنظرخودداری ميکردند از و احتماال ارائه اسناد را عھده دارميشوند

مورخ تاريخ عصرپھلوی که بسيارھم زحمت کشيده اند ولی ازاظھارنظر مورخ خالی است (ھنگامی که 
ايد محقق بان تقديم واين توجه رادادم که افتخاردريافت يک جلد ازکتاب ايشان رايافتم نامه ای حضورش

  کتاب پرارج شما ازاين مھم خالی است...........) .مه کندينتيجه تحقيقات ونوشته ھای خودش راضم

 زاکه ميتوان  نھا با نتيجه گيری وبرداشت خود محقق ھمراه استآتحقيقات  ن معاصر بيشترمحققي
   .ياد کردوبسياری ديگر وسنجابی يری قای مھدی شمشآ و ،شادروان  دکترمسعود انصاری

  شهادت شهود پله هاي قضاوت تاريخي است

 ، شھادتنھا به اعتبارشخصيت وشھرت شھودآ .بنای مورخين بررسيدگی واصالت شھادت شھود نيست
واينجاست که اظھارات خام ونسنجيده شخصيت ھا ويا کسانی که بنحوی  را مالک ومستند قرارميدھند نھاآ

ند ب ميک. اھميت قضيه ايجامربوط ميشوند قضاوت تاريخی رابرای مردم پيش نويس ميکندبا موضوع 
   .که نمونه ای ارائه شود

وع اوال شاھد قضيه شخص اعليحضرت است ودوم اينکه موضاھميت اين نمونه ازاين جھت است که 
 اده ازشھادت ازيکی ازسوم اينکه استف .دی دربيان اعليحضرت مربوط ميگردشھادت دقيقا به بی تدبير

  .مورخين وحقوقدانان واساتيد دانشگاه است

  شهادت اعليحضرت 

نسب به ماھيت شورش  ! اظھارنظراعليحضرت لت انقالب اسالمیيکی ازبيانات قلب وبسيار موثردراصا
   :است که چنين ميباشد ۵٧

جريانات تاريخی بی  نرا نفی کند ازروندآھيچکس نميتواند منکروقوع انقالب درايران باشد وھرکس <
  .>اطالع است .........

 رد ن داده   وآيندگان به آتاريخ برای   ِ ن  > که عنوا<اميدھا ونااميدی ھادکترسنجانی درکتاب خودش بنام 
تادی حقوق داشته ودارای مقام اسمشارکت عملی  ۵٧درموقعيت يک مورخی که درجريان شورش واقع

را  ۵٧اظھارنظر اعليحضرت نسبت به شورش  ۵٧حقانيت شورش  ضمينه دفاع ازاصالت و در ،ھم بوده
  .>پذيرفته است سالھا  پس ازمدعی وراثت سلطنت ھم اصالت انقالب اسالمی  را< :مستند کرده ونوشته

 نيز دخالتی نداشته اند و ۵٧رانقالب اين شھادت اعليحضرت درکنار اظھاراتشان مبنی براينکه خارجيان د

ميليون ايرانی به شاه  ٣۵( ھائئ ديدم که بااين شعاربوددرتھران پوستر< :ن که نوشتبری روب تفسير

مردم ايران ناراضی ھستند وھمين < :اينھارا بگذاريد درکناراظھارات خمينی که گفت وباز  >)گفتند نه
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 را بگذاريد کناراظھارات اعليحضرت نھاآو بعد ھمه  >نارضايتی دليل عدم مشروعيت رژيم پھلوی است

نوقت آ >ميليون سوختند که منھم سوختم ۴٠نفر ۴٠برای رضايت < دراجتماع افراد نيروھای مسلح که

لسفی رزه فمباچگونه  ديگرانسخن بيجا ازسربی تدبيری ويا القائی به اين نتيجه خواھيد رسيد که يک 

می غاصب را خلع سالح وتسليم به موجوديت ھمين جمھوری اسال سلطنت طلبان وحتی خود اعليحضرت

   .مينمايد

لسفه فحيه ايشان که يک شھادت بسيارمحکم وعامل بی اعتباری واقعا کمی فکر کنيم  چنين اظھاراتی ازنا
ومشروعيت مبارزه سلطنت طلبان است چه نفعی برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی داشته ويا دارد 

تزتداوم مشروعيت سلطنت وعدم مشروعيت  اين رسوائی چگونه ميتوانند از با رفداران نظام پادشاھیط
  ؟ن دفاع کنندآورد ھای حقوقی آودست ۵٧شورش

   بايد شاكرباشيم 

 ھروند)ش -(رييس شورای ناپيدا بايد شاکربود که اعليحضرت اين بيانات ضاله را بعنوان يک فرد عادی 
    .حل قرارميگرفتغيرقابل درمجرای ادا کرده اند واال گرفتاری مبارزين واقعا 

حرفھا والطائالت يک روزنامه نگارويا يک موافق جمھوری اسالمی است که  قلب يک وقت مدعيان اين 
کسی است که و نارضايتی مردم   ۵٧سان است ولی وقتی که مدعی اصالت شورش آ شھادت او بسيار

خارج  طرفدار در ٠٠٠،٢٠٠،١شناخته ميشود وبنابرفرمايش خودشان   قطب مخالف جمھوری اسالمی
نوقت بحث آعمال درمقام رھبری شناخته ميشوند   ازکشوردارند ودرموقعيت مخالفت با جمھوری اسالمی

ھادت سبب وياقلب ش قلب شاھد دشوارميگردد ورعايت احترامات سنتی به شاھد مانع قلب شاھد ميگردد
د کنميودراين تنگنای سياسی وفلسفی است که انسان احساس تکليف  .سقوط اعتبارشاھد ميگرد

اب نکه ازسخنان بی تدبيرونامربوط اجت اعليحضرت مکرر درمکرر عرض درخواست داشته باشدواز
   ٣. بفرمايند

  خلع سالح 

 !مشروعيت اصالت واظھارنظرمساعد و ۵٧که اعليحضرت نسبت به شورش   ۶٧شوم  ماه سالدراسفند 
تحت  یسنگر مقاله ا ،ن اضافه کردندآن بھره ھای وافری ھم بابياناتشان به آرمودند ومتعاقب تائيد فنراآ

 ؛اظھارات اعليحضرت تقديم ميگردد ھا ازن بعنوان شاھد نگرانی آنوشت که ابتدای  »خلع سالح«عنوان 
 ١٣۶٧سال امروز وديروز نيست ازتا معلوم شود که نگرانی ھای سلطنت طلبان وقدری ھم بنده مربوط به 

   :رامش نديده استآرگزھم روی وھغليان وجوشش داشته است 

                                               
 ک-در برگ ھای پيشين نگاه کنيد. ح ٢به زير نويس شماره  - ٣



 حقوقدان -اميرفيض -٢قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                       ٧از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٣١نبه) سه ش(شيد ھرام ب

                                       

  اثرشهادت اعليحضرت 

خود ايشان راھم خلع سالح  ،نھاآبی مباالتی اعليحضرت دربيان مطالب واصراردرقبول  ،عرض شد
  :ن توجه فرمائيدآبه توضيح  ،که کرده است ؛ادعای سياسی مينمايد وساقط ازمبارزاتی 

. با وری اسالمی استزاد ازسوی جمھآافق سياسی اعليحضرت عدم رعايت حقوق بشرويا انتخابات 
، ازايشان وجود دارد نآکه پيوست  یداده اند وسوابق ۵٧شورش  اصالت  نسبت به  شانشھادتی که اي



 حقوقدان -اميرفيض -٢قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                       ٧از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠٣/٣١نبه) سه ش(شيد ھرام ب

 جمھوری اسالمی از  رتبه مفھوم واقعی که سلب قد شاھد را درمبارزه سياسی عليه جمھوری اسالمی
زاد ويا اعتراض به عمل آادعای لزوم رعايت حقوق بشرويا انتخابات دچارمخمصه مينمايد و است

 ق زدن ودرخواست ناشی ازتبديل به يک ننرا آ ازمراتب مبارزه سياسی  ساقط و راجمھوری اسالمی 
  .نون اساسی جمھوری اسالمی برای پيروان خود قائل  استيعنی حقی که قا ؛حقوق سياسی داخلی مينمايد

مبارزه عليه  غازآ ازوبيشتر شخص اعليحضرت ان چيزی نيست که مخالفين جمھوری اسالمی ھم و اين
ودقيقا ھمان است که جناح اصالح طلبان  وبرعکس   ،ن بوده وھستندآجمھوری اسالمی خواھان 

ازل  يعنی ننبش سبزدرمقام اجرای قانون اساسی بدون تان است که جدرجمھوری اسالمی خواھانند وھم
اعتقاد به حقانيت  و ن ھستند  وھمه اينھا زائيده ھمان باورآحفظ ھمه ارکان جمھوری اسالمی  بدنبال 

وشخص تنيده درافکاراصالح طلبان وجنبش سبز ه ھمانند کارتونک ک ،است ۵٧ومشروعيت شورش 
   .را در بر گرفته وعيت  انقالبی ھستندقائل به مشر ۵٧اعليحضرت وھمه کسانی است که برای شورش 

 قائل به حقانيت و ۵٧منطق دمکراسی حکم ميکند که اعليحضرت وھمه کسانی که برای شورش 
نان درچارچوب قانون اساسی آوخواست سياسی  مشروعيت ھستند عليه حاکميت مردم اقدامی ننمايند

يق ع کنيد دقيقا تطببه قطعنامه شورای تجزيه طلبان ازابوابجمعی اعليحضرت رجو .جمھوری اسالمی باشد
  موضوع را خواھيد ديد 

    به اتفاق  با اميد به ادامه اين تحرير

    

       

  

  

   

  

  

 


