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                       نقدي برسخنان اعلحيضرت

  مهارچ قسمت
  تشخيصنبع م

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

  

  حقوقدان -اميرفيض

  1 دنباله نقد بيانات 

اشاره فرمودند که ميتواند کليدی باشد  یاعليحضرت برای اولين باربه موضوع، درمصاحبه مورد نقد
   :ميفرمايند ايشان ؛شناخت علت بيانات متضاد ومتشتتبرای 

ساعت با کنشگران داخلی وخارجی وشخصيت ھای خارجی و مردم  ۴سال است که روزانه  ٣۵من <

  >ه امکسی صحبت ميکنم وخيلی چيزھا ياد گرفتوحتی رانندگان تا

  مصاحبه کانال يک  شھرام ھمايون)(                                                                             

 ساعت در ۴اعليحضرت  تنھا به ادای جمله باال اکتفا نفرمودند وتمايل داشتند که با ضرب کردن روزانه 
به نيمه محاسبه رسيده بودند ولی  ؛موزشھای مکتسبه را نشان بدھندآسال اھميت  ٣۵ در و روز ٣۶۵

  ساعت ٨١،١٠٠رقم اين تحرير اکنون  .نرا ارائه بفرمايندآل ضرب صکه شھرام ھمايون مجال نداد که حا
  .ه کرده استمدت ياد گيری اعليحضرت را محاسب

 موختن است آکه ھمان دانش  رفتنيارمدت کم وناچيزی است زيرا ياد گمدت مزبور برای ياد گرفتن بس
  .به موضوعاتی است که نه محدود است ونه قابل محدود کردنمتعلق 

    .را نشان ميدھدنآموختن آ بلخی بيتی دارد که عظمت دانش و
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  تا تكليف  نن  ّتف از 

 نھا ازآقراردارند  ولی وقتی به مدرسه ميروند ياد گيری  يام کودکی دردوران ياد گيری تفننی انسانھا درا
 موزشھای تکليفیآياد گيری تفننی تحت الشعاع  و ،موزش برنامه ای تبديل ميشودآصورت تفنن به 

نجا که دامنه آ از و ،موزش ميشودآن را تمام کرد وارد دوران تخصصی . جوان وقتی دبيرستاقرارميگيرد
اد فرصت ي کمترجوانی که به دوره تخصصی رسيده ی حساسی دارد اھھاگع وگذرموزش تخصصی وسيآ

موزش سطحی آ، جز گاھی ازکاروھنری قرارگيردآدارد واگرھم بطور تصادفی درجريان  گيری تنفنی را
   .وقابل فراموشی اندوخته ای نخواھد يافت

يت دوران مسئول. وتکليف  ميشود جوان وقتی تحصيالت تخصصی خود را تمام کرد وارد دوران مسئوليت
 به تشخيص را وتکليف  سروکارش با متن وقانون ودستورات مدون است ومسئله ياد گرفتن جای خود

   .ميدھد

   صدوران تشخي

ای . اينجاست که پند چيزکه دردائره تکليف ومسئوليت شخص قرارداردتميز دادن دويا چ تشخيص يعنی 
   .از نادرست درستد که کمک ميکند درامرتشخيص آمشورت ومشاوره پيش مي

کالم اعليحضرت چنين متبادرميگردد که ايشان ھنوز دوران ياد گيری را دنبال ميفرمايند نه دوران  ظاھراز
البته وصد البته که ياد گرفتن درھرحالی امری نيکوست ولی نسبت به موضوعی مسئوليت وتکليف را 

ن ياد گرفت در زادی خود راآند مرد متاھل انسان مکلف مان .که مربوط ومرتبط با مسئوليت وتکليف باشد
دگيری اموری کند که ارتباطی به تکليف ومسئوليت ازدست ميدھد ونميتواند فرصت ھای خودرا صرف يا

   .او ندارد

که  نی استادطبيعی سرگردان است وھمان سرگر طورب ،انسان اگردردائره تکليف ومسئوليت قرارنداشت
ند ميکند تا به بيند که چه خبراست تا شايد کاروکارسبی سوراخ وسنبه وھرصحبتی عالقم بھر را او

  .پيداکند

  موقعيت اعليحضرت

نرا آنميدھد که درموقعييت تکليف ومسئوليت قراردارند ولی سابقه امرخالف نشان  اگرظاھرکالم ايشان 
  .وردآبه انگارمي

 تکاليف ويعنی ازھمان ايام کودکی به  ؛بنا براظھارات خود اعليحضرت برای سلطنت تربيت شده اند
 ، باز درھواپيما خلبانی مريکا ھم درمدرسهآ. دروران اعزام به شنا گرديده اندآمسئوليت ھای سلطنتی 
اچوب چ اعالم تصدی سلطنت دربه مجرد رسيدن به سن قانونی  ؛ندموزش ديده اآمحيط تکليف ومسئوليت 

   .ن قرارگرفتندآ قانون اساسی ومسئوليت ھای ناشی از

ان دردوران ياد گيری قرارداشته وبه دوران مسئوليت وتکليف وارد ھمچن بنابراين فرض اينکه ايشان
   .بکل منتفی است دنشده ان
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  چه شد كه اينطوري شدند

عليحضرت ازيک رويداد تاسف باری که سبب شد ا   ،اين تحرير قاصد است به استناد اسناد وسوابق
شخصيت مسئول ومکلف درچارچوب قانون اساسی مشروطيت به يک فرد عادی سردرگم وبدون تکليف 

  .تبديل شود بازگوئی کند

  بازگوئي براي ثبت درتاريخ 

ت شگباز ، درمرقبول نيابت سلطنتقاھره بمنظورکمک وھدايت درا رحضرت داپس ازشرفيابی حضورعلي
گاھی ازاين مھم بود که وليعھد آ. انگيزه مالقات مزبور قای دکترعلی امينی رفتمآبه مالقات  ،پاريسبه 

  .است ند مشاوروطن پرست وبی طمع وسياستمدارپس ازقبول سلطنت نيازم

اولين چيزی که برپادشاه واجب <

(مشاور) باتدبير،  ، تحصيل وزيراست

 ، باگاهآ رو شن ضمير، ازھمه جا

، بافھم وادراک مانت وديانتا

 رن نباشد ھمه اموـ وباحکمت که اگر

  .>سلطنت مختل ومعيوب گردد

ز نامه سياسی نادرشاه به سلطان ا( 

  )ستانھندو

   

خيال ميکردم که علی امينی ممکن 
ولی به ايرانم  ،برداراست احتياطسال گذشته  ٣۵ن جلسه که آايشان در با یگفتگوي ؛است بھترين باشد

توضيحات مفصل اينجانب به لزوم نظام  جمله ای که ھرگز فراموشم نميشود اين بود که پس از ،سوگند
قا مگرميشود که اين کشوررابدون شاه آ< :تندگفباھمان لحن خاص خودشان سلطنتی برای ايران ايشان 

  ) تفصيل بيشتر دريکی ازسنگرھا نوشته شده است( >اداره کرد

 که ضمن تشکر ازوقت مالقاتی قای دکترعلی امينی ارسال داشتمآ پس ازبازگشت به لندن نامه ای حضور
حضورشان  درپاريس ھمان صحبتھائی بود که در مضمون نامه تکرار ،که ارزانی بنده فرموده بودند

   .عرض کرده بودم

جديد به ت قای دکترامينی درپاريس نيازآ گذشت زمان ومالحظاتی که مشھود ميشد نشان داد که مذاکرات با
  نامه ای خطاب به  ١٠١درسنگرشماره   ١٣۶٠ديماه سال  ٢۴. لذا درتاريخ وحراست بيشتردارد
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اظ اھميت موضوع باستحضارخوانندگان اين تحرير ن به لحآتمام  ای دکترامينی منتشرشد که بھتراستقآ
   .زيرا مفاد نامه مزبور به برخی کنجکاويھا ممکن است پاسخگو باشد ،يندگان برسدآ و
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قای دکترامينی درست نبوده وايشان به فعاليت آدر مورد  مگذشت زمان نشان داد که تصورات ،ديگرر با
ھائی مامورشده اند که بکل با تداوم مشروعييت قانون اساسی وسلطنت وليعھد مغايراست وايشان ھمان 

مريکا آمريکا به سفارت آازوزارت خارجه  ١٩٧۵دسامبر سال  ١۵مريکا که درآزارت خارجه برنامه و
مريکا بوده است آرتضی بازرگان برادرزاده مھدی بازرگان دروزارت خارجه ابالغ شده ونتيجه مذاکرات م

   .رادنبال ميکنند

  ازباب نمونه  

اسناد  مريکا با جبھه ملی درآمشروح موافقت نامه وزارت امورخارجه 
يستوفر درج است که سنگردوم قای کرآمضای به ا کامريآسفارت 

  .درج کرده نراآھم  ۶٢خرداد سال 

    :مده استآزبور طرح م ۵دررديف  

دعوت  ااگرمجمع مقننه رای به حفظ سلطنت دھد شاھزاده رض -۵(( 
 داد رئيس جمھور یشت به ايران خواھد شد واگربه جمھوری راگبباز

   ))انتخاب خواھد شد

 برنامه وزارت قا ھمينه جبھه نجات امينی چگونه دقياکنون به بينيم ک 
   :ستجبھه نجات قرارداده ادرمنشوررا مريکا  آخارجه 

 یرمردم رای به سلطنت دادند رضا پھلوگبرای تعيين نوع رژيم کشوربايد مجلس موسسان برپا گردد وا<
  >رئيس جمھور انتخاب خواھد شد به پادشاھی دعوت ميشود واگربه جمھوری رای دادند

  )١۶٢(منشورجبھه نجات سنگر                                                                                   

 مريکا که مورد موافقت نھضت بازرگان وآيا تفاوتی درھدف مبارزه امينی با مصوبه وزارت خارجه آ
  ؟جبھه ملی قرارگرفته مالحظه ميشود

  قاي اميني اولين كسي بودآ

 وليعھد را منقرض دانست یقای امينی با تشکيل جبھه نجات اولين کسی بود که تداوم سلطنت وپادشاھآ
   .ياد کرد مدعی وراثتودربرخی موارد  فرزند شاه فقيدنوان از اعليحضرت با ع و

يلی ونه تحصعليحضرت را درجريان فعاليت ھائی قرارداد که نه درصالحيت قانونی اولين کسی بود که ا
  .مانند شوراھای مشروطيت ؛وردآتربيتی ايشان بود ودرنتيجه رسوائی بزرگی برای ايشان بوجود  نه و

  .وردآا درصحنه  مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشور بوجود امينی تحوالت سياسی زير ر

   .ن زمان اصال وجود نداشتآ انشقاق ودودستگی بين نيروھای طرفدارسلطنت که تا -١
   .ايجاد ياس وبدبينی بين نيروھای طرفدارسلطنت که ناشی ازھمان دودستگی بود -٢
  .خارج ازکشور ممانعت ازايفای رسالت اعليحضرت ورھبری معنوی نيروھای مسلح -٣
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   .فعاليت ھای درجھت تداوم قانون اساسی مشروطيت نجلوگيری ومحکوم کرد -۴

  .قابل احساس بود  ۶٢داد ماه سال اينھا که ميتواند اشاراتی بحساب بيايد ھمه درتاريخ دوم خر

  مده بودآدكتراميني كه بود وبراي چه 

 بسيار مريکا بود به اين اشارات فشرده ازآقای دکترعلی امينی يک مخالف شاه وتحت الحمايه دولت آ
  :که موثر درنتيجه گيری اين تحرير است د يننگاه ک

  .ئيھا کارميکردمريکاآدائر براينکه برادرم برای  قای دکترعلی امينی آاظھارات برادر  -١
ايران  ت وزيرسون دالری دکترعلی امينی رابسمت نخميلي ٣۵مريکا قصد داشت بايک وام آدولت  -٢

قای ويتمن راستو مشاورامنيتی کندی يک طرح آ ،منصوب کندو نظرات خود رابه ايران تحميل کند
اينحال امينی  ن بود باآمريکا درامورايران تھيه کرده بود که علی امينی عامل آکامل برای مداخله 

  )١٣۵۶مھرماه  ٣٠کيھان مصباح زاده (    .پس ازمدتی شکست خورد وکناررفت
ه ب، بی احترام نسبت ، شخصا متمکن، تحصيل کرده درفرانسه.......علی امينی مردی ريزاندام -٣

  )ساليوان درکتابش(                    کا                           مريآ، موسفيد وتحت الحمايه شاه
ا مريکآرا تحت الحمايه  دريک مصاحبه مطبوعاتی علی امينی ،نمريکا درايراآ سفير رمين مايرآ -۴

  )٣١٢سنگرشماره (                                                                                 .ناميد
وابستگی امينی  ،ريامھر درمصاحبه با نيوزويک با ذکرکلمه متاسفانهآشاھنشاه  ١٣۶۵درسال  -۵

وعلی امينی راباپيشه وری دريک سطح وابستگی به بيگانه منظور  ،مريکا تائيد فرمودندآبه  را
  )١٩٢حسنين ھيکل صفحه (                                                                     .داشتند

 ينکه پدرضمن اعالم ا ۵٧قای علی امنيی درمصاحبه باروزنامه اطالعات مھرماه آخود  -۶
مريکا کردند ولی آاعتراف به عامليت خودشان برای  ،ميکرد مرحومشان برای انگلستان کار
   .ندارند مدعی شدند که عضويت سيا را

   .مريکا ميدانندآرا جاسوس  قای علی امينی به ساليوان گفته است ايرانی ھا اوآ -٧
ن دالر به جبھه نجات ميليو ١۵٠اعالم کرد که ماھيانه  ١٣۶۵روزنامه واشنگتن پست درسال  -٨

نه براندازی جمھوری  ايران ميدھد واعالم کرد که فعاليت جبھه نجات برای سازمان سياست
   .اسالمی

ھزاردالر بود  ۴٠٠جات ماھيانه اضافه کرد که بودجه جبھه ن ١٧١روزنامه پست ايران ھم درشماره  و
  .نراھم بيان کرده استآوعلت تقليل 

است  فاطمی شاھينقای علی امينی آجات ايران وھمکاران نزديک يکی ازفعالن مشخص جبھه ن -٩
   .که نيازی به معرفی دروابستگی به سازمان سيا ندارد

 مخالفت با سلطنت ودر بود ودرمعنا ماموری بود که درظاھرو باطنجا معلوم شد که علی امينی که نتا اي
  .ردعمل ميکھه ملی بھمراھی با ج
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   اميني مامور جاانداختن طرح هنري برشت  

شکارنشده بود دشواربود که به اين تشخيص رسيد که علی امينی آن سالھا که ھنوز طرح ھنری برشت آ
مريکا ماموراست که مانع فعاليت سياسی آيعنی ازجانب  ؛دارد انداختن طرح ھنری برشت را ماموريت جا

ولی  .فظ وحراست ازقانون اساسی مشروطيت بنمايدواقدام به ح اعليحضرت بعنوان شاه ايران بشود
مريکا وسازمان سيا آوھمچنين وابستگی علی امينی به  ،امروز که طرح ھنری برشت ھويدا شده است

 رفع تکليف و داد که علی امينی مامور ميتوان سخاوتمندانه اين نظريه را ،به شھادت رسيده است
رسما قبول تکليف ومسئوليت سلطنت را  ١٣۵٩ه سال بان ماآنھم  مسئوليت ازاعليحضرتی بوده که در

   .کرده است

درجايگاه يک فرد عادی تثبيت کند  ،نتازجايگاه قانونی سلط اعليحضرت را علی امينی ماموريت داشته تا
سلطنت به وليعھد که درقانون اساسی مشروطيت مقرر تا بخشی ازطرح ھنری برشت که ميگويد انتقال 

   .يدآ، به اجرا در) نيستمريکاآرجه وزارت خاشده مورد قبول (

  اين مهم چگونه به جريان افتاد 

  عيه ای با عالمت تاج سلطنتی وامضا دبيرخانه شھريارايران منتشرشد الاط ١٣۶۵بيستم امرداد ماه  در

   .قايان علی امينی وشاپوربختياربعنوان مشاورين شھريارايران انتخاب شده اندآکه 

   ول  ميشود  تی موکآبقيه به فرصت 

                                                         

  


