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 منتشرشده 

که کتاب به 
ک درحقيقت 

 مشخصی را
 توام نيست 

ين کتاب که 
امع ھلوی ج

> است که 
بوسيله  ،ود

 بروزوقايع 

ھيه وانتشار 
   .رده است

 حزب توده 

 توده ونيز 
  .ی دارد

قيق وگروه 
  

ن آووجاھت 

وھرقدر که 

ح -اميرفيض –لوی 

صفحه  ٣٧۴ر

   .ت

 تنھا برداشتی ک
خ مزبور امساک

 کمبود ھائی م
ی که باحقيقت

گ تمام دارد واي
پھ مد رضاشاهح

بو قای شفاآيار 
ه فھرست روز

   .درخوددارد

لدين شفا درتھ
ه اند نام بری کر

ن زمانآ که در
<..  

ن نظامی حزب
مسلمی  حضور 

 زيرا دامنه تحق
 . تحقيقی ندارد

ن موضوع وآر

 شھادت است و

ر باره شاھنامه پھلو

  ي

در صوره پيرنيا 

 بسيارجالب است

کتاب مزبور نه
ه درتنظيم تاريخ

احساس ،گاهآ 
ن است قضاوتی

ھان پھلوی سنگ
ی رضاشاه ومح

لی که دراختيص
تاريخی است که

ثبت د ١٣۵۵ند 

شجاع اادروان 
ثر بودهصاويرمو

ه ونمی کنددکر
 مند بود .......

به سازمان گان
رسی ارتش ھم

ميتوان بکاربرد
 نظرش سابقه

نقدرتحت تاثيرآ 

 ثبت رويدادھا

نقدی در

نامه پهلوي

شش خانم منص

ھستند ھای کتاب

ازک ی ميخوانند
اعی ميشود که

هخواننده شده
احساس ممکن

ی وقانونی شاھ
گاھنامه زندگی

رگرفته <
نسخه اصزروی

وبھترين وتنھا ت
تا سی ام اسفند

 نقش موثر شا
وری تصآرجمع

  :وشته است

 نکته اشاره نک
ب حساس بھره

حققين ونويسنگ
ودادر اه شاھنش

درھيچ مورد نم
 موضوع مورد

درد ميکننبرخو
   .سيده اند

رين دليل برای

 

رباره شاهن

کوشبه  که اخيرا
   .ن شدم

   .ست

عکسھای یماشا

کتاب چند سطر
نھا تدآ  اول بر

ن پھلوی اشار
ده است وھمين

صميمات عمرانی
ب تحت عنوان

تفاده کتاب قرار
خارج ازکشوراز
به چاپ رسيد و

١٢٩٩م اسفند

ی اشاره ای به
مه کسانی که در

نجا نوآرداد ودر

ھشگری به اين
ات باال ومناصب

مح ارھا وبارھا
وحتی دربيانات

وده بکاربرده د
اند ادعا کند که

وضوع جالبی ب
ين موضوع رس

ترست که معتبر
   .ست

نقدي در

، کصوير وتاريخ
نآالحظه تصاوير

زکتاب مزبور اس

ر عالقمند به تم

تاب ويا ازاول ک
رھمان صفحات

ه خدمات شاھان
زتوجه دورماند

مات وکارھا وتص
خرکتابآفصول
   .ه است

ی که مورد استف
ان تھيه ودرخير
ب صفحه ای ۵٠

ی ايران از سوم

ی شاھان پھلوی
ازھم ،نکه کتاب

امر ٢٨ه وقايع

محقق وپژوھچ
نفرعضو ودرجا

يست باــــست ن
و شاره کرده اند

 نظامی حزب تو
 ھيچکس نميتوا

که  وقتی به مو
دشان تنھا به اي

ن مورد اين اس
ضوع محکمتراس

 

 به روايت تص
 به خواندن ومال

بابرداشتھای از

کسانی که بيشتر

ازوسط کت ب را
دارند بلکه درمي

که بهگفتارکتاب
گفتارومقدمه از

ر درمعرفی خدم
عتبری است درف

ثبت شد روز به

است که ماخذی
 الدين شفا دراير

٠٠ھريک  جلد 
صادی واجتماعی

صل گاھنامه ھای
کما اينک ،ی ميشد

  مردادا  

اشاراتی دارد به

سالھای بعد ھيچ
ن ۶٠٠نظامی با

باقيد تاکيد درس
ن حزب اشآن در

رمورد سازمان
وسيع است که

ان چنين است ک
شان ميشود خود

کتاب دراين عای
شد  اصالت موض

   ١برگ  ٢٢/ ٠٨
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شاھنامه پھلوی
بنده ھم مفتخر

حاضردررابطه ب

ککتاب برای  -

 که معموال کتاب
دريافت نم يدھد

   .شده است

رمقدمه وپيشگف
ن پيشگآد که در

   .وردآ

که کتاب مزبور
فته از ماخذ معت
 با ذکرتاريخ  ب

ا اين اشاره بجا
قای شجاع آت
۵سھيل در  ات

ی ونظامی واقتص

شت درپايان فص
ه شاھان پھلوی

٢٨درمورد  -

ا ١٢٨رصفحه 

ن سالھا وسآام
زيک سازمان ن

نھم بآظرکتاب 
افسران خائن ت

ی راکه کتاب در
نقدر فراخ ووآن

برخی نويسندگا
گيرند که باورش

ض وارد به ادع
شھود بيشترباشد
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 حقوقدان

ه اند ده بود
بويژه که د 

> تخاب کرد

 حضرت نور

 ادامه دارد 

 را اھزادگی

نی شاھزاده 

، ت درقاھره
ژه شاھزاده 

ھزاده القاب 
ست وکتاب 

   . ميشد

 ه اينکه بار

دی سلطنت 
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ی عضوحزب تود
ل درکتاب ميشود

نوان وليعھد انت

 شاھدخت واالح

جلس شوريملی

شده  موضع شا

ی حق وجانشين

 .ستده ا
س ازقبول سلطنت

يحضرت ازواژل

ميرزا وشاھ ،ن
جايگزين شده اس
ت سھل انگاری

ده شده ونظربه

حضرت بوليعھد

ر باره شاھنامه پھلو

تش شاھنشاھی
ود ضعف وخلل

ضاپھلوی رابعن

مچنين انتخاب

ترت اجباری مج

خربه تشريح ش

نت ازنظرحقوقی

  .ضرت ميداد

شاه استفاده شد
رضاپھلوی پس
دربيوگرافی اعل

خاقان ه عناوين
ضرت وواالگھرج
ت به اعليحضرت

 شاھزاده استفاد

يحلوسيله اعن ب

نقدی در

نظامی ارت ۶٠٠
 است سبب ورو

ساسی محمد رض

وھم رضاپھلوی

ه فترواداميکه د

ضاشاه دوم مفتخ
   است زيرا

رضاشاه ازسلطن

ابه جای اعليحض

ی رضاشنن قانو
کسی ازوليعھد ر

نميسازد که د ز

شده وميدانيم که
واالحضضرت و

رده نبايد نسبت

حضرت ازواژه
  .شد

ت انتخاب ايشان

 

٠دت ميدھد که
ش منوط ساخته

برطبق قانون اس

رت شاھپورعلير

اسی است و ما

 اعليحضرت رض
شت کتاب وارد

عفای محمدرست

واژه شاھزاده را

ازعنوا ،ساخته
عک< :شته شده

حيح کتاب مجاز

شان قائل ی اير
ژه ھای اعليحض
ن پھلوی بکاربر

سی کنونی اعليح
ن الزم شآض به

  ضاپھلوی

ضا به موقعيت

اوست که شھاد
 شھادت خودش

  .ست

طبق فرمانی وب

روان واالحضر

م قانون اسامتم

    .واھد بود

موضع سياسی 
عتراض به برداش

عدم اس< : است
 >يسازد

جال استفاده ازو

ت کتاب رامزين س
عليحضرت نوش
ن برداشت صح

امه شاھنشاھی
نھا واژآ وبجای

 نوادھای شاھان

 وموضع سياس
ذا عرض اعتراض

 شاھپور عليرض

الحضرت عليرض

ی است که فقط 
يکضوع رابه

ذکرنکره اس را 

  ھد

شاه پھلوی برط

که انتخاب شادر

م ٣٧اصل  ق با

عتبارقانونی خو

  !ضاپھلوی

ختصری که ازم
اعت .ل شده است

نوشته ٢٨۴ه 
يعھد رامسلم ميس

بايد به کتاب مج

ه ازاعليحضرت
نويس تصوير ا

> اينلقب گرفت
 

تاب برای گاھنا
ھان قاجارنسخ
رموردحتی کليه

مورد بيوگرانی
 اھميت است لذ

سی واالحضرت

ه بيوگرافی واال
   . است
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ليعھد واجد اع و
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دربيوگرافی مخ
عليحضرت قائل

درصفحه ،کتاب
رضاپھلوی ولي

داشت درست نب

درتصاويری که
درکتاب درزيرن
رضاشاه دوم ل
.استفاده شود

اعتباری که کت
انتخابی پادشاھ
اين سيره رادرم

ھا درم اينکه تن
ی اين واژه قابل

موضع سياس .
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شاره ای نشده
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