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  پسر وپدر

  حقيقت ،، واقعيت است و حقيقتواقعيت

  )اعليحضرت(

  حقوقدان -اميرفيض

ن اعليحضرت درجايگاه قضاوت آ ھمايون برنامه ای ترتيب داد که درشھرام قای آچندی قبل تلويزيون 
ه ب قانون اساسی مشروطيت را اقدامات خالف دعای ديکتاتوربودن ونسبت به پدرشان قرارگرفتند وا

     !!واقعيت رساندند حقيقت و ايران به حکمِ شاھنشاه 

   :حکم اعليحضرت درعبارت کامل چنين است

نرا قبول کرد وپذيرفت ومسئله غيرتی شدن نيست واقعيت، واقعيت است آھرجا که انتقاد به جاست بايد <

  >حقيقت است ،وحقيقت

وراچی ش که عده ای  جا پاگرقت اين ذ قضاوت وحکم) ازانگيزه ترتيب دادن برنامه تلويزيونی (بخوانيد اخ
زيرپا گذاشته بعنوان  اعتراض داشتند که <چرا رضا پھلوی که پدرش ديکتاتوربوده وقانون اساسی را

  سخنگوی شورا انتخاب شده است>

جواب شورا اين بود که <درست است که شاه فقيد (درعبارت مردک) ديکتاتور و......بود ولی پسرش 
  بنابراين تصدی ايشان بعنوان سخنگو قابل ايراد نيست> ه است  ومحکوم کرد اعمال پدرش را

 ال ووضعيت ح نجا کشيده شد که  محکوميت شاھنشاه ايران بوسيله فرزندشآاين جريان به  کشاکش در
   .است متوالی بوده و نشان دھد که محکوميت شاھنشاه بوسيله اعليحضرت مستمر تا روز پيدا کند

 ی!!نمايندگه ب تيب داده شد که يک نفرقای شھرام ھمايون ترآنامه ای بوسيله برای اجرای اين مقصود بر
  .نسبت به پدرشان شاھنشاه ايران جويا شود قضاوت اعليحضرت را ،!!شورای به اصطالح ملی از

ع موض [ياشار پارسا] نبوده ام شناآچنين نامی  که بنده تاکنون با فردی مد وآ برنامه مزبور به اجرا در
ف  تاس کمال ناديده گرفتن قانون اساسی عنوان کرد که در رابطه با ديکتاتوری و در را ه ايرانشاھنشا

نرا آقرارداده وحکم واقعيت ادعا وبرحق بودن  حتی شاھدنه  و قاضی مقام دررا  اعليحضرت ھم خود
   .اعالم نمودند

   پادشاه فقيد ديشب تنها بود -حاشيه 

ن مطالب آ دربرنامه تلويزيونی خودشان مطالبی گفتند که در ،مزبورقای اميد دانا معترض به برنامه آ
  .<پادشاه فقيد ديشب تنھا بودند> :ن اين بود که گفتندآ گرفت و جمله ای بود که سخت مرا
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ی با تنھائ ،فھوم حقيقی تنھا بودندمشان بطول سلطنت ديشب تنھا نبودند ھمواره درشاھنشاه ايران فقط 
ابعادی که باورکردنی نبود ونيست.  براستی که خوب شد نبودند تا  چنين نھم درآاينھمه رذالت وخيانت 
  (پايان حاشيه)                                            .به حکم فرزندشان به بينند محکوميت خودشان  را

  ارزيابي قضاوت! –امـــــا بعد  و

لکه ب ،نه انتقاد ه شد نه سوال بود ومزبور خطاب به اعليحضرت گفت تلويزيونی جلسه نچه درآ -١

به پدرشان نه اينکه  اعليحضرت بود که پسر، توجه اتھام را◌ِ  پدر ،يقينا توجه اتھام به شاھنشاه

  است  و ن ھموارآبر ،حقيقت نرا واقعيتی شناختند که حکمِ آبدانند بلکه  قابل رسيدگی و وارد

 .حقيقت مجرم شناخته شده قراردادندموقعيت يک مجرمی که به حکم  در را بکالمی روشن پدر

ن حرفھائی است که عقالئی آ درست از ،تحت عنوان انتقاد ،ادعای فاقد دليل تسليم اعليحضرت به اتھام و
 ،ن با حدود ومسئوليت متھمآتطبيق  بررسی و شواھد و وارائه داليل  زيرا قبل از ،نميشود شناخته

  .قضاوت قرارگيردپايه  ن ،آ درست بودن◌ِ  ورنميتوان بصرف تصّ 

حد  يا قاضی درآن معنا که آنخست صالحيت داور شرط است. صالحيت به  ،داوری پاک برای قضاوت و
شھود  مدارک و و سپس دسترسی به اسناد و خير تجربی نسبت به موضوع ھست يا بضاعت علمی و

 قبيل وانی ازبرخی مسائل ر دليل حجت است نه ميزان احساس و قضايا چراکه قضاوت براساس سند و
   .تب تند عامه

 اثر بد داوری کردن چيزی از با متجلی ميسازد و دميت راآداوری ھای شايسته،  جلوه ھای  انسان با
  .ميسازد شکارآ فقط ذلت خود را و مورد داوری نميکاھد

   .گاھی ھم برای تحقيرشخص وموضوع داوری سباب شناخت حقيقت است وا داوری از

  :ن اينکهآ و است برھمه مھمات. ھمیم ،اما موضوع داوری 

   .تملت اس تحقير كرد، چنين تحقيري، تحقيرنميتوان  را اثري كه نماينده يك ملت بوده است 

 معرض انتقاد قرارگرفته اند حتی يک مورد بنظر پنج سالی که اعليحضرت در طول اين سی و يا درآ
ه انتقاداتی که ازموضع قانون وسنت وفرھنگ ھيچگاه نسبت ب ايشان انتقاد بجا ودرست نبوده که ابدا و

 فقط ھمين يک مورد يعنیمبارکشان   به درکِ  و ی باستحضارشان رسيده حالت تقاعد داشته باشند؟ايران
  !؟ .مده استآدرست  صائب و، اتھام به پدر

وی س ن ازآتحکيم  با تائيد و کوتاه بين ادعای اتھام (ديکتاتوربودن شاھنشاه) فاصله بسيار -٢
ک ي دليل، قرينه ای است که برنامه مزبور، از بی نيازی اعليحضرت به توضيح و وليحضرت اع

  .رساندن محکوميت شاھنشاه بوسيله اعليحضرت تدارک شده بود توافق قبلی برای به روز
  داده اند؟  ت اتھام به پدرشان را عنوان انتقادچرا اعليحضر -٣
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اينصورت ضامن است ولی انتقاد امری  غير در وائه بدھد زيرا اتھام نيازبه دليل دارد که مدعی بايد ار
ھام، ات انتقاد، برعکس ادعا و ،به ھمين دليل  و ارائه دليل نميکند و برای منتقد ايجاد تعھد نظری است و

   .ھيچگاه به حکم وقضاوت منتھی نميشود

 ودونارسائی ھای مورد نقدعليه ازانتقاد استفاده کرده وکمب است که منتقدُ  شخص زندهانتقاد متوجه عمل 
نيست (زيرا تحصيل حاصل ممکن مفھوم انتقاد درست  در عمل متوفینسبت به  انتقادِ  ،را تامين کند

  . )نميگردد

معمول اين است که روی  دم امکان دفاع امری منتفی است وحتی اتھام ھم نسبت به متوفی به مالحظه ع
  >ا موقوف ميگرددبمناسبت فوت متھم دعو< ادعا نامه نوشته ميشود

اصطالح گفته ميشود  است که درمورخين  و محققين  درگذشته با ه اعمال اشخاِص قضاوت نسبت ب
شان موضوع رادر > چنانکه اعليحضرت ھم بارھا وبارھا درمورد کارھای پدرقضاوت باتاريخ است<

   .ته اندصالحيت تاريخ دانس

ه ھايشان ازاقدامات پدر انتقاد ھائی مصاحب درست است که درگذشته ھم گھگاھی اعليحضرت در -۴
داشته اند ولی اين برای اولين باراست که فرمايشاتشان حالت حکم وقضاوت رابه خود گرفته 

   .است

 الحظات م ات ويطريق واقع به اين معناست که حقيقت از >استحقيقت  ،واقعيت، واقعيت  وقيقت<عبارت 
ررسی ب المی ديگر حقيقتی که اظھارداشته اند پس ازک در و ،ودرک يقينی به کرسی قضاوت نشسته است

مده ومشمول صيغه <حق وحقيقت آبدست  ،ن دالئلآاحراز اصالت  ھای الزم وشنيدن دالئل مدعی و
   .ن نيست> شده استآبرتراست وھيچ چيزی برتراز

  نام برد !!که ميتوان ازاوبنام شورای به اصطالح ملی ،اعليحضرت درراستای ترضيه خاطر طرف -۵
   ١. رام به پدر راھم ناديده گرفته وشکسته اندسنت احت مرز فرھنگی و

بکل  اين ماجرا در درمورد احترام وحقوق پدر دميت>آفرھنگ ايرانی که چه بھترگفته شود <فرھنگ  
    .به دورافتاده استاعليحضرت  رعايت  عنايت و از

است ھمه  مادر و ظ حرمت پدررام وحفارزش ھای فرھنگی وسنتی ملت ھا احت قديمی ترين باورھا و از
ميز برحفظ اين رابطه آاصرارتاکيد ھمه فرھنگھای ايرانی وخارجی  يھود واسالم و تشت ورز اديان از
برعکس قابل قبول نيست  تا چه رسد به قضاوت  و شھادت پسرعليه پدر قوانين دادرسی کشورھا دارند در

   .شھادت  ودالئل است از که حاصلِ 

                                                
شگفتی در رفتار اعليحضرت است، به ندرت ديده شده است از شخصی که مرده است انتقاد ناروا بکنند، ولی اعليحضرت ھمواره از پدر   ١

	ک-ح- پسر كو ندارد نشان از پدر تو بيگانه خوانش مخوانش پسرگراميشان... نه غير... انتقاد ناروا کرده اند.  
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سبت داوري ن چه رسد به قضاوت و تاكه اعليحضرت فاقد صالحيت اداي شهادت  اين بدان معناست و
  .به پدرشان ميباشند

ه واين نشانگر احترام بمتعھد بوده است  پدرِ  ه موميائی شدهِ جناز ،قديم وثيقه بزرگترين تعھدات مصر در
   .پدر حتی نسبت به جنازه اوست

 ومشوق جامعه افراشته که عليه پدرش برخاسته بعنوان يک کارنيک  بشريت ھيچگاه پيکره پسری را
    .نساخته است

ش شيخ مهدي پسرحاج شيخ فضل اهللا نوري كه عليه پدرش برخاست وهنگام اعدام پدر
نام برده  اهل زادي بلكه بنام فرزند ناآ شروطيت واو نه بنام قهرمان م دلشادي نشان داد از

   .شده است

بوده رمعاشرين ناباب نشده بودند به حفظ اصالت رابطه پدرو پسرمصّ  سالھائی که گرفتار اعليحضرت در
   .اند

  پسر نوح بابدان بنشست            خاندان نبوتش گم شد

  ر:مصاحبه باروزنامه فيگارو درمقابل سوال زي ه  درباب نمون از

ورده باشد يايکی ازتصميمات آپدرتان اختالف بوجود  داريد که مسئله ای سياسی ميان شما و بخاطر ياآ
  پدرتان رادوست نداشته باشيد؟

   :نداعليحضرت فرمود

کنم نمي بگذارم  تصوردرم پ قام داوری = قضاوتم در را بی نزاکت باشم که بخواھم خود من بايد بسيار<

  >هنبود ارعقيده کرد که درست بوده ياکه بتوان درباره تصميمات شاه اظھ

   :مصاحبه حريت -نمونه ديگر

   :سوال مصاحبه کننده 

  بنظرشما اشتباھات پدرتان چه بود؟

   :پاسخ اعليحضرت

ه من معتقدم تاريخ ھموار ؛صحيح بنظرنميايدمحاکمه کردن  پدرم را اينجا نشستن وکنيد.  رھا ديگران را<

  >برعھده تاريخ بگذاريم بھتراست اين داوری را يھمين دليل فکر ميکنم اگر ؛است بھترين داور

 مقابل ھزاران در ،بجای رھاکردن ديگران اعليحضرت  چرابايد ،با بيان اين حقيقت منصفانه وحکيمانه
  ؟دمحاکمه ومحکوم کنن ن راحول پدرشاھمان ديگران دريده ا از یيکادعای ھزار بيننده به 
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ال يده احورن دآپرسش به  که مقام مقايسه با پاسخی  در بسط ندارد و و به شرح بيان اعليحضرت نياز
 اسی سال شاه ر نھم بعد ازآفرنگ  اين ميشود (ديگران ھرچه ميگويند درست است  نشستن درداده اند  

رين داور ھم بجای اينکه تاريخ باشد خود بھت کاری بجاست وشاه  طرف فرزند نھم ازآمحکوم کردن 
  )فرزند شاه است

  كتاب انتخاب زمان  –نمونه ديگر 

اعتبارشما به نگاه تان به گذشته بستگی دارد. ازاين رو پرسشی ساده وبی پرده  -دمصاحبه کننده ميگوي
  ....؟کنيد يا درتوصيف حکومت پدرتان ازلفظ ديکتاتوری استفاده ميآميان ميگذارم .  شما در با را

  پاسخ اعليحضرت:

سخن گفتن ازپدرش ازھرواژه ای  دردناک يک فرزند نميتواند در برای من اين پرسشی است بسيار«

  »کند ارانک نميکنم کسی اين واقعيت را فکر ،خاصه وقتی که پدرنتواند ازخودش دفاع کند استفاده کند

  )٢۵(صفحه

رويدادی سبب شده که محکوم کردن پدرشان  اتفاق و چه (تايخ نگارش کتاب زمان انتخاب) ٢٠١٠ازسال 
 ؟که نميتواند ازخودش دفاع کندبه محکوميت کشيده اند را پدری دردناک نبوده و ديگر برای اعليحضرت

  حقيقت اعالم شده است؟ واقعيت و محکوميت، قضاوتی که مستند حکمِ  نھم محکوميت وآ

 دشوار آيا ؛اند فرموده انتخاب درمورد پدرشان راچه تحوالتی بروز کرده که اعليحضرت، بی نزاکتی 
  ؟درک کنيم را فيگاربکاربرده اند ضرت درمصاحبه بااست معنای بی نزاکتی که اعليح

ت فدرحاليکه درمصاحبه کتاب زمان انتخاب باھمه اصراری که مصاحبه کننده داشته که اعليحضرت ص
ه مده کآچه تحولی بوجود  ؛ت مقاومت کرده اندبکارببرند، اعليحضر ديکتاتوری رابرای شاھنشاه ايران

تخاذ ا شکستن قانون اساسی وبه اتھام  چنان اشتياق وسرعتی حکم محکوميت پدرشان را اعليحضرت با
   ؟؟!کتاتوری اعالم ميفرماينديه ديرو

موقعيتی برای مناقشه درباره کارھای پدرم  من در< :ميفرمايند :زمان انتخاب«اعليحضرت که درکتاب  

بب ن سآ>  اين موقعيت کدام است که پيدايش برای من ھنوز قانون اساسی پرتوی از اميد است نيستم و

    ؟ورود اعليحضرت به مناقشه درباره پدرشان شده است

  ترک گفته بوديم و ايران را من زمانی شروع به شناختن پدرم کردم که ما< :اعليحضرت که فرموده ايد

 خارج از در سالی نبوده و سن و نه نسبت به کارھای پدر که فرزندش درچگو> پادشاه نبود پدرم ديگر

ن اگاه باشد آزمان وقانون اساسی وتداوم اجرائی  وِ جّ  کم وکيف کارھا و بوده وقاعدتا نميتواند از کشور
   ؟شاھنشاه را محکوم ميکند ،درمسند قضاوت
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ا مفتريان ر ساکت نخواھم نشست و نسبت به اتھاماتوری کردند که <آاعليحضرت درسالھای نخست ياد 

يا اين مھم که ھيچگاه رعايت نشد چگونه بجای تعقيب مفتری ويا حداقل مطالبه آ> تعقيب کرده وميکنم

   عليحضرت عليه شاھنشاه ايران شد؟ناحيه ا حکم از دليل تبديل به قضاوت و

ميدانند امل پدرشان ننرا شآميباشند چگونه رعايت  اعليحضرت كه گرفتار وسواس اجراي حقوق بشر
  .محكوم ساخته اند ن اعالميه بدون رسيگي قضائي پدرشان راآ 10ماده  برخالف و

   رشوه  براي پست سخنگوئي

وسبب بی حرمتی به شاھنشاه پدروقبول واستقبال ازنکبت  تنھا اتفاقی که روبروی اين نحوست قراردارد
سخنگوئی شورای قالبی  ق اعليحضرت به عالقمندی وعش ھمانشده است  عليه پدر مناقشه حضور در

  .رشوه ای است که برای پست سخنگوئی پرداخته اند ،ومحکوم کردن پدر .است

  پيش چشمان ھمه مشت دلم راواکرد  پدرعشق بسوزد که مرا رسوا کرد

  ثارقبول ادعاي بي دليل آ

اه که ادعای بی دليل ھيچگ نادرستی مواجه است اين اشکال و ثارقبول ادعای بی دليل> باآ< تيترباالگرچه 
اساسا قضاوت نسبت به ادعای بدون دليل خالف اعالميه  ن باشد وآثاری متوجه آقابل قبول نيست تا 
يا تشخيص خودش حکم  واردی ديده شده است که قاضی بصرف ادعا واست ولی م جھانی حقوق بشر
 کرد وفورا ائی که خلخالی صادرويامصادره ھ ازجمله احکام اعدام ؛صادرکرده است محکوميت افراد را

   .ھم اجراميشد

  ثارقبول ادعاي بدون دليل آ واما باز، در

ن بدان معناست که اگرداگاه نسبت به آو .قضائی ويا نام ديگریاصلی ھست بنام رويه ئين دادرسی آدر
ول حکم ا با ان دادگاه نتواند حکم خالفی مغايرن حکم رويه ای ميشود که ھمآ ،حکمی دادموضوعی 

   .نسبت به موضوع مشابه صادرکند

 ت اعليحضرت فارغ ازوقضا رويه  نجا کهآ از ،ه پدرشاندرتطبيق مورد با قضاوت اعليحضرت نسبت ب
 و فقرات زير ن، آثارحکمی آ ن قضاوت وـشده است لذا، کيفيت  صرفا حسب ادعا صادر دليل وسند و

   :شامل ميشود نراآمشابھات 

(مصاحبه  !طال وجواھرات بانک ملی ايران توسط شاھنشاه ايرانتن  ٢٨ادعای خارج ساختن  -١
 حريت واعالم موضوع ازطرف اعليحضرت به اعتبارنوشته يک روزنامه خارجی) منطبق با

واقعيت است  ،وصرف ادعا  <واقعيت ئوھيچ سند ودليلی الزم ندارواقعيت وحقيقت است 
   >؟؟!!حقيقت است ،وحقيقت

ی روزنامه چون ادعا ،!شاھنشاه ايران درخارج ازکشور متعلق به  نقد دالر ميليار ٢٠ادعای  -٢
   !!تاسپس  واقعيت وحقيقت  ھاست  



 اميرفيض حقوقدان -»اعليحضرت -واقعيت، واقعيت است و حقيقت حقيقت«پسر و پدر،                  ٧ برگ  ٢٠١٣/١٠/٠۶، يكشنبهمھر شيد = 

(اعالم شده  !ايران ميداده اسلحه برای جنگ با ول وادعای اينکه اعليحضرت به حکومت صدام پ -٣
ه واقعيتی است ک نيازی به اثبات ندارد و ديگر کافی است و ازسوی اعليحضرت مصاحبه حريت)

   !!به حقيقت گره خورده است
 سر انی  راھرشب سريک زند ساواکی  ت بازرگان به اينکه ھردادگستری دول اظھارات وزير -۴

حقيقت  ن ساواکی اعتراض ميکردند  واقعيت وآورد بچه ھای آنمي اگر ورد وآمي خوراکسفره 
   .!!زيرا ادعای وزير دادگستری استاست 

اکيد برای  شاھنشاه دستور کشته شده اند و ۵٧شورش  درجريان نفر ادعای اينکه يکصد ھزار -۵
گفته  مراجع تقليد زيرا خارجيان وواقعيتی است که بنا کننده حقيقت است  !مردم داده بودند کشتار
  !!اند

ا ميگويند پدرشم< :خطاب به اعليحضرت گفته است »زمان انتخاب«اينکه مصاحبه کننده کتاب  -۶
  ٢! !واقعيت وحقيقت دارد وچه نيازی به دليل است >!ازشکنجه دادن مخالفان لذت ميبرد

  بود  نها درماآكاش يك موي سر

دند دا مخالفان شاه خبر سی و –بی  –ھنگاميکه رضاشاه کبيرايران راترک گفت بی  ٢٠درشھريور سال 
 فروغی نخست وزير ؛وھيجانی درکشور ايجاد شد ؛باخود برده است که رضاشاه جواھرات سلطنتی را

با دفتر  جواھرات را ن وتعدادی ازنمايندگان مجلس به خزانه بانک ملی رجوع واوقت باحضور گلشائي
   .تغييری درجواھرات داده نشده است اعالم کردند که ھيچ گونه دستبرد و ثبت جواھرات تطبيق و

پوند ملت  و دالر مطرح کردند که ميليارد ھا سی ومخافان ادعای تازه ای را–راديو بی بی  اين خبر با
   .بانکھای خارج مخفی کرده است در ايران را رضاشاه

 انگليس درتھران نوشت وخواستارشد که بانکھائی راکه دولت انگليس و فروغی نامه ای به سفير
ن بانکھا پنھان ساخته صورت آ برده ودر ن دولت مدعی است که رضاشاه ثروت ملت ايران راآخبرگزاری 

   .پس گرفته شوديران باز ان بدھد تا ثروت ملت ان بانکھا رابه دولت ايرآ

خ نامه سوم پاس سخت تعقيب کرد در سفارت انگليس درتھران به اين نامه جوابی نداد فروغی موضوع را
  )کيھان لندن احمد احرار(                 >جنگ است مھم تلقی نکنيد اينگونه تبليغات ناشی از< مد  کهآ

ن زمان اين چنين که  ديديد آ رد .نيست ما ورده شد تا قبول شود که يک موی ايرانيان قديم درآاين رويداد 
 دیبه ھمه ب ب خوردن شاھنشاه ايران راآامروز مثل  دفاع ميشد وزرگ به شا رضا اعتبار حيثيت و از

د سوی فرزن سوی دشمنان شاه که از نھم نه تنھا ازآ ؛اتھامات نه اينکه متھم کنند که محکوم ميکنند ھا و
   .شاھنشاه

 فکری به حال خويش کن اين روزگارنيست       ازما گذشت نيک وبد اما تو پادشاه 

                                                
 ک-د حقيقی بودن مورد مطرح ميکنند. حالبته خواننده  گرامی توجه دارد، استاد اميرفيض اين موارد را از سر انتقاد نه از مور - ٢


