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                       نقدي برسخنان اعلحيضرت

  نجمپ قسمت
  تشخيص مسيرر د

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

  

  حقوقدان -اميرفيض

برخالف انتظار اطالعيه ای با عالمت تاج سلطنتی وامضای دبيرخانه  ١٣۶۵دربيستم امرداد ماه سال 
قايان دکترعلی امينی وشاپور بختيار به عنوان مشاورين اعليحضرت  آن آ ايران صادرشد که در شھريار

   .معرفی شدند

  :ورده ميشودآجا ن به اينآفتوکپی اطالعيه مزبور برای توجه خاص به مدلول ومفھوم  
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 درت و ميبايسليف ومسئوليت قرارگرفته بودند در موقعيت تک اعليحضرت دقيقا ،صدوراطالعيهزمان  رد
يعنی بررسی اينکه کدام طريق اصلح ومقيد  .قرارميگرفتند ھم تشخص برای انجام تکاليف بھترين مسير

  .دنباشليف ومسئوليت سلطنت ميبه انجام تکا

ستفاده ا اينجاست که پای مشورت و .ن برسدآبه نيست که انسان بتواند خود نبود و موقعيت مزبور چيزی
   :بيت زيرمفتوح ساخته است بحثی با در را مھم مزبور ،حکيم مولوی تجربه ديگران پيش ميايد زا

  مرعقل را ياری دھند ھاشورت ادراک وھشياری دھد      عقلم

   :حضرت که بھترين مسيررابرایی انتخاب راھنما ومشاوربرای اعلياين موقعيت حساس يعن

  جمھوری اسالمی برانداختن حکومت غاصب  -١
  برقراری حاکميت ملی  -٢
  برقراری سلطنت مشروطه  -٣
  راتب مقرردرسوگند سلطنت م -۴

به تصرف دشمنان تداوم  ،دشمنان سلطنت ترصدازيکطرف و اثرغفلت در ،ورندآ قوه به فعل در از را
   .قايان علی امينی وشاپوربختيارموقعيت مزبوررا اشغال کردندآ مد وآ سلطنت در

ينی درسابقه نخست ممکن است برخی بگويند امرمزبور يک امراتفاقی وبه لحاظ موقعيت بختياروام
شان نمده آ به ذکردرسنگرھا ورساالت  قبال  وزيری وفرمان داشتن ازشاه بوده است ولی قرائن بسيارکه

ميدھد که ھردونفر مزبور به اضافه ھوشنگ نھاوندی مھره ھائی بوده اند که دراجرای طرح ھنری 
   .داشته اند ماموريت قطع تداوم سلطنت  را ،برشت

   نكات كليدي دراطالعيه 

اورين برای تشکيل ھيئت مشاست  قايان امينی وبختيارآپيشنھاد  ،نکته بسيارکليدی دراين اطالعيه 
توافق  مفھوم صراحت مزبور تبانی و  )ازمتن اطالعيه> (که مورد تائيد پادشاه قرارگرفت<

ھنگی سياسی درھيچ امری  نداشتند آيعنی دونفری که ھيچگاه ھم، مشترک امينی وبختيار
ده اند به اشتراک طرح وفھم رسين دو آکه درتنھا چيزی که  ،ميباشد درمشاورت اعليحضرت

نھم ھيئت مشاورينی که ھيچگاه تشکيل نشد وفقط آ ؛ه استدبوتشکيل ھيئت مشاورين پادشاه 
  ؟يا اين جريان اتفاقی بوده استآ. گرديد، قايان امينی وبختيارآمحصور به 

يه اعالم در ن اشاره کافی است که بختيارعيه مزبور مفصل است ولی اينسبت به اطال يارواکنش بخت
استفاده کرد که نشان مخالفت اوبا تداوم  >وليعھد بوده اند وليعھد سابق و<عبارت ازاعتراضی خود 

ت کرده ــنسال قبل اعالم قبول سلط ۶ که اعليحضرت را ،بختيار   ِ من  ن اين بود که <آومعنای  سلطنت بود 
 ،ودرعبارت تطبيقی با طرح ھنری برشت >اند به پادشاھی نميشناسم وايشان را وليعھد سابق ميدانم

  >ائل به تداوم سلطنت وانتقال سلطنت به وليعھد نيستمق<

ه يرخاناطالعيه دب ،ھيچگاه چنين پيشنھادی نداده اند ربختيا قای دکترآنوشت < روزنامه پيام ايران بختيار
  .>است رضا پھلوی صادرشده برای ايجاد شخصيت  ھدف  با
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دبيرخانه شھريارايران است که  پادشاه و نکته کليدی ديگر استفاده از عالمت تاج وعنوان 
فعاليت اعليحضرت درمقام پادشاھی ايران  دراطالعيه بکاررفته وعالمت جايگاه دبيرخانه وحصر

   .است

دبيرخانه اعليحضرت وخانواده  ۶۵وری بجاست که درسالھای نخست مبارزه تا ھمان سال آاين ياد  
ھديه «رساله  نگرچنانکه وقتی س ؛ندسلطنتی حساسيت واحترام خاصی به عالمت سلطنتی ايران داشت

 حضرتعليا دفتر را با عالمت مخصوص شاھنشاھی ايران منتشرساخت نامه ای از »شاھان پھلوی پھلوی
  .به خودداری ازاستفاده ازعالمت مزبور ،رسيد با مضمون توجه

  نکته کليدی سوم  

 ی ملی درداخل وخارج ازنجاست که مسائل مھم مبارزات نيروھاآنکته بسيارمھم ديگر دراطالعيه مزبور 
ی وبرقراری دوم برقراری حاکميت مل –ايران منحصرشده است به اول برانداختن جمھوری اسالمی 

يم ونه استخوان  رای عمومیآيعنی قاطع وروشن نه مراجعه به سلطنت مشروطه  ژ  ِ                برای انتخاب نوع ر   ِ                 
ی دقيقا چيزھائی که درچارچوب يعن نھاآوامثال  ھمبستگی ويا انتخاباتقبيل  از الی زخم ھای معمول 

   .قانون اساسی مشروطه مقيد شده است

  عشق فداي تداوم سلطنت 

لزوم ھماھنگی وب احترام وحقانيت ون سالھا که تماما درچھارچآ حضرت درصرفنظر ازبيانات اعلي
مسئوليت درحفظ تداوم سلطنت برای اعليحضرت  ،بود ايرانيان باتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت

   .حدی بود که اولين عشق وميل به زناشوئی را فدای مشروعيت تداوم سلطنت کردند در

اين ازدواج < بود  اما به تذکر اينکه يول براينر مورد عالقه اعليحضرت برای ازدواج دختر اولين دختر
> ايرانی انتخاب بفرمائيد ھمسر تاس بھتر ورد وآم سلطنت بوجود خواھد مشکالتی درجھت تداو

   .ازدواج مزبور را پذيرفتند اعليحضرت بنا برمصلحت  واھميت سلطنت  انصرف از

  قصد ورضاي كامل درقبول تصدي سلطنت 

ند چ دراثبات وجود قصد واراده کامل برای قبول مسئوليت وتصدی سلطنت مراجعه به اظھارات وليعھد در
 که اکنون سند بسيارمھم ومتقنی است سن قانونی تصدی سلطنت استکه  ۵٩بان ماه سال آ قبل از روز

   .ن ميرويمآبه مالحظه 

فرستاده مخصوص پاری ماچ داشته اند که مفصل  ،قای ژان دززونواآواالحضرت وليعھد  مصاحبه ای با 
   .درج است ۵٩بان سال آ ٢٢سنگر ن درآومشروح 

   :را مطرح کرده استفرستاده مخصوص پاری ماچ دراولين سوال خود اين پرسش 

اکتبرروزی که شما به سن قانونی ميرسيد ازطريق دفترخودتان  ٣١، قراراست روز براساس گزارشھا
 قدرت ھای بزرگ ازطريق پرزيدنت سادات ازشما بخواھند که از . اگرپيامی برای ملت ايران بفرستيد

  .ارسال پيام خودداری کنيد چه خواھيد کرد
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  پاسخ اعليحضرت

) من براساس قانون اساسی ايران جانشين پدرم خواھم براساس تقويم ايرانی( ١٣۵٩ن باآروز نھم «
اما به خاطروضع کنونی ايران به  ،بدھد ن تغييرآ . اين يک اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند درشد

ساند که وظيفه نخواھد شد ومن فقط به اطالع ملت ايران خواھم ر اين مناسبت ھيچ مراسمی برگذار
 بزند يا مقامات برعھده ميگيرم وتصورنميکنم که اين امربه ھيچ عنوان لطمه ای به مصر خود را یريختا

. پرزيدنت سادات دربرابرپدرم ھمواره به عنوان يک دوست ويک مسلمان واقعی را ناراحت کند اين کشور
 ھستم ھراتفاقی خود خواندند به ھمين دليل مطمئن پسر عمل کرد به ھنگام درگذشت پدرم ايشان علنا مرا

  »............ مورد من خواھند گرفت  در که بيفتد ايشان ھمواره بھترين ومناسب ترين تصميمات را

ھی وقانون اساسی ، احترام به سنت پادشا، قاطعيت، قبول سلطنتوفاداری(آنروز)  ،بيانات وليعھد در
 مقرر درقانون اساسی . مقاومت وايستادگی درايفای تکيفترديد وشرط  وجود ندارد ذره ای ،مواج است

به  ،وپايبندی سخت حاکی ازيک شجاعت ذاتی واستقالل فکری واحتراممريکا آوبی اعتنائی به خواست 
 ٢۵١٩= ١٩٨٠آکتبر  ٣١ – ۵٩ بان سال آنھم نروزکشور (آن درشرائط آکه ارزيابی  قانون است 

واستواری تصميم ) وموقعيت خانواده سلطنتی ايران بکلی غيرممکن است وجزشھادت به عظمت ايرانی
و  ذيرانيستسخنی را پوليعھد  ِ  . تجسم  ج   ّ ی ول ،ن سال ممکن نيستآ درزمان وروحيه باخته ايرانيان  نآ        

را متصدی  خود اعالم و ايستد واعالم تداوم حقانيت ومشروعيت سلطنت راساله ب ٢١اينکه يک جوان 
ات يرغم خطرراستگی وليعھد به تداوم سلطنت علآ ن نبود ولی اعتقاد وآدل شيرھم قادربه انجام  ن بداند آ

 مبارکشان باد اين حق ند.جانی وفشارخارجی وموانع ايرانيان نزديک ايشان درجايگاه سلطنت قرارگرفت
    .نآشناسی واحترام به فرھنگ وسنت ايرانی ومقاومت مردانه درحراست از

  ن روشد آواقعا چه شد كه وليعهد ازاين رو به 

 اربختي مورد شاپور در ؛مريکا ومخالف شاه بودآدرتحريرقبل علی امينی معرفی شد که تابع سياست 
عام        ِ ن شھرت  آ که فرمان شاه را داشت و خرين نخست وزيرشاه آزيرا  ؛بود جريان باکمی مشکل روبرو

لودگی ھا ومخالفت او بااصل سلطنت پھلوی اززمان آ لیو ،نداشتدروابستگی به بيگانه را علی امينی 
مد که سابقه اين مخالفت به سالھای آمريکا بنشان آت انتشاراسناد سفار با و ،کم کم روشن شد ۵٧شورش 
  .ميرسيده ١٣٣٢

واظھارات او درمجلس درمورد جمھوری کردن کشور وبعد ھم مريکا آچنانکه بعدھا دراسناد سفارت 
 )براون انگليسی لرد( ونسخه اصلی کتاب پاسخ به تاريخ اوکشوروجزوات سياسی مصاحبه ھای خارج از

ه گرفته شد مھره ای بوده که برای براندازی رژيم سلطنتی ايران بکار بختيار که اساسانشان داده شد 
  .بود

  اعتراض به انتخاب بختياربعنوان مشاور

= ٢۵٢۵( ۶۵بان سال آ ١۵سنگر در .قای فروغی  بودآانه اعليحضرت ن زمان مسئول دبيرخآ در
ن زمان آ چراکه بختياردرشد اعتراض  به انتخاب بختيار تبه تصميم دبيرخانه نسب بطور مفصل) ١٩٨۶

 خودش گفته بود مشاورصدام است  و ؛ايران داشت ھمکاری تنگاتنگی با صدام حسين درحال جنگ با
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ی را بعلت خوددار بختيار که دولت فرانسه ،بودنقض غرض  پادشاه  سمت مشاورانتخاب چنين شخصی ب
ه يتی قرارگرفتدرموقع رد به عراق مورد اعتراض قرارداده بودازتحويل ھواپيماھای پيشرفته سوپراتاندا

   .قام مشاورت پادشاه رابه او نميداداجازه م یکه ناسيوناليسم ايران بود 

   :> نوشتقای <ژان ماری دابهآرئيس ھيئت پارلمان فرانسه 

دولت فرانسه چند ھواپيمای مدرن به عراق عاريه داد واين عمل بنظرمن يک اعالن جنگ فرانسه به «
  لندن) ٧٩کيھان شماره (                                                                             »ايران است

 و  ،بود است که مشوق عراق به بمباران خارککسی  بختيار ؛قای فروغی درھمان سنگرعرض شدآبه 
 وتاسيسات نفتی ايران رابمباران نميکند وبعد ازاين خواست او صريجا اعالم کرد که چرا صدام خارک

  .ارک وتاسيسات نفتی ايران را بمباران کردبار خ ١٣٠بود ه که عراق 

  :به ايشان نوشته شد که

، مذاکرات شورای انقالب اسالمی وباالخره کتاب پاسخ به تاريخ نشان مريکاآ، اسناد سفارت اسناد سياسی
   .که بختياربا مقدمات وحمايت ھائی به نخست وزيری ايران رسيد که به تداوم سلطنت پايان دھد دميدھ

اوگرگ است برای سلطنت نه  ،با توجه به اين سوابق چرابايد چنين شخصی مشاوراعليحضرت گردد
    چوپان

    ؛به او نوشته شد

   :اعليحضرت که درھنگام وليعھدی فرمودند

 استقالل وتماميت ارضی ايران واالترازھرگونه تضاد مسلکی وسياسی است وحاضرم بانثارخون خود از<
وبسياری ازاين مطالب  ،> نبايد مشاورش مشاورصدام ونوکرصدام باشدکنم حرمت اين مرز وبوم دفاع

خبرنگارحريت اعليحضرت رابه کمک ومساعدت  بعد ازانتشاراطالعيه مشاورت بختيار .ولی اثری نداشت
   .عراق درجنگ باايران متھم ساخت

  !>ا نجات بدھندصدام ورضاپھلوی ميخواھند ايران ر -مثلث بختيار< :روزنامه ھای تھران نوشتند

قای احمد آچنانکه درمصاحبه با  ؛شخص اعليحضرت ھم به مفاسد ھمکاری بابختيار معتقد بودند
ميفرمايند  ھمکاری سياسی ما باعراق يک خود کشی سياسی محسوب  (کتاب) >يندهآگذشته واحرار<

ری دادند        ميشد ناگقته نگذارم که وقتی درقاھره بودم عراقی ھا بامن تماس گرفتند وپيشنھاد ھمکا
  )١١٨(صفحه 

  فعاليت سياسی ممنوع 

با فعاليت سياسی اعليحضرت مخالف بود بھتراست مطلب  راازکالم  ،بختيارازھمان ابتدای مشاورت
   :اعليحضرت بشنويم

بختياربه من شاھزاده خطاب ميکرد وميگفت شما نبايد درکارھای سياسی دخالت کنيد اين کارھا بعھده <
نظر اصول راجع به عدم دخالت پادشاه درسياست حرفش درست بود اما مشروطه خواھان البته از ،ماست
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ميگفتند اگرتوميگوئی وارث سلطنت تاوقتی درمجلس سوگند ياد نکرده است شاه محسوب نميشود پس 
مشارکت درکارھای سياسی منع کنی يابايد اورابه شاھی بشناسی وشاه خطاب کنی ويا  از ار نميتوانی او

مانی که رسما وظائف سلطنت رابرعھده نگرفته است حق مشارکت درسياست را برای اوقائل بايد تاز
   >.باشی

  مصاحبه احمد احرار) ١١۶صفحه(                                                                                

  جريان مشاورت ادامه يافت 

ن ايجاد تفرقه بين سلطنت طلبان وعمال آ يافت و مشاورت حضرات امينی وبختيار دريک جھت معلوم ادامه
   .دنبال روی ازتزی بود که جائی برای مشروطيت وتداوم سلطنت نداشت

 دستياران مشاوران ارشد

 علی امينی فورا اسالم کاظمينه را به دبيرخانه فرستاد تا ازنزديک مشاور ومراقب فعاليت ھای رضا

 . اوبه مناسبت ھماھنگی عقيده با علياحضرت وم نداشتالز دبيرخانه ماموری در بختيار ؛پھلوی باشد

ضرت برای علياح نفوذ از کتاب بختيار) بختيارعلياحضرت ( سوی از نسبت فاميلی وحمايت وتائيد بختيار

حضرت برای اعليحضرت ن زمان مقبوليت نظرات علياآ در. تسلط برافکاراعليحضرت استفاده ميکرد

د ومن ازتخصص ايشان استفاده درم متخصص مسائل ايران ھستنمادرحدی بود که اعليحضرت فرمودند <
  .>ودرامور باايشان مشورت ميکنم

رايد ج برعکس در ،اعليحضرت مامورفعال شناخته شده ای نداشت که الزھم نداشت دردبيرخانه بختياراگر
دبيرخانه رابه  ی که ايجاد ميکردند جلوترازامينی مھار    ّ باجو   نه ھای گروھی عملجات بسيارداشت وورسا

 داشت تقريبا تمامی اعتبارات وسيعی که ازناحيه عراق در اختيار ، بختياردراين مورد ،ندتدست خود داش
  .نجلس را دريد خود گرفته بودآروزنامه ھاورسانه ھای گروھی لوس 

سياسی بختياروعلی امينی يکايک مورد درھمين تحرير باتفاق مالحظه خواھيد کرد که چگونه توقعات 
 مامورم است به مامورعلی امينی که خود امينی  ولی اکنون الز ؛قبول واجرای اعليحضرت قرارگرفت

   .مريکا بود پرداخته شودآسياست 

  

  اسالم كاظميه 

      جنبشمجله  هسالم کاظميه ازمخالفان سلطنت وفعاالن زيردست علی اصغرحاج سيد جوادی ونويسندا
 رکشو خمينی بود ھم او بود که ليست قالبی خارج کنندگان ارز از انزنوسينه  ۵٧الن شورش کی ازفعاي

تاشاه کفن نشود  اين < ؛شعارورد آبنفع شورشيان بوجود  ۵٧را درست کرد وتحولی مجازی درشورش 
ست ويا حتی غالم يحيی ن زمان ازدھان ھيچ کمونيآ شعاری که تا .> ازافتخارات اوستنشود وطن  ،وطن

    .ی يافت شدنی نبودبيرون نيامده بود واساسا درفرھنگ ايرانی چنين عبارت



 حقوقدان -اميرفيض –) ۵در مسير تشخيص ( -نقد بيانات اعليحضرت                        ٧از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠۴/١۶شيد (پنجشنبه) اورمزد  

  :اسالمی کاظميه درجنبش نوشت

  :نوشتو باز ھم  > ديگر تالی نخواھد داشت                               ِ امام خمينی درسالھا وقرون واعصار  <

نقالب اسالمی ھمه ماه است که به برکت ا ١۵مااکنون اعالم ميداريم که درسطح جامعه ايرانی بيش از«
  :نوشت »است همدآزادی بدست آگونه 

فراری  اينکرده باشد وبه پای صندوق رای رفراندم نرفته باشد ورای نداده باشد به يقين  تاگرکسی حرک<
  )۵٩جنبش فروردين (                             >ويا مخفی ويا معدود عمله فساد رضاخانی است

 واو مجبوربه ترک ايران و ،نی ميدان فعاليت به اسالم کاظميه ندادنداطرافيان خمي ،باھمه اين رذالتھا
. خود اوگفته است پولھائی که ازسازمان سيا اقامت درفرانسه ونوکری  دکترامينی وعمله جبھه نجات شد

 نحديث مفصل بخواسوئيس برای مبارزه ونجات ايران گذاشته شده ( بنام جبھه نجات گرفته دربانک
  .)مجملاين از

ازعاقبت ورود  ظمينه اسالم کا ،واعزام منوچھرگنجی به عنوان بازرس سيا به جبھه نجاتبافوت امينی 
   .نگران وبوحشت افتاد وخودکشی کردسازمان سيا به موضوع 

او  خود نه شاورسياسی وھم صحبت اعليحضرت بودزمان به درک واصل شدنش ماسالم کاظميه تا
پنھان کاری فعاليت داشت بعد ازمرگ او بيانيه          ِ ودرنھايت   نامش سرزبانھا بودونه ميکردنمائی خود

ن موجود پليد تاچه حد محبوبيت سياسی ومشاورتی برای اعليحضرت داشته آاعليحضرت نشان داد که 
   ١. است

  ازتسليت اعليحضرت 

ی توام با تجليل سنگين ؛صادرشد ٧۶خرداد سال  ١۵دربيانيه ای که به امضای رضاپھلوی درتاريخ 
  ..........مده است  آافسوس ازدرگذشت او قابل مالحظه است  دربيانيه مزبور 

  تی آدامه تحرير به فرصت ا

 

                                               
که مدتی مسئول فعاليت سياسی راب سبحانی که کانديد مجلس آمريکا بود، به دفتر  پس از او شخصی بنام مھرداد يوسفيانی - ١

 ک-ھنوز ميکند. حشده بود که او ھم از ھرگونه ظھور در جمع ويا برده شدن نامش پرھيز ميکرد. يا  اعليحضرت رسوخ داده


