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  حقوقدان -اميرفيض

 . اين فيلمبه ھمت جاويد ايران درجريان برنامه ای قرارگرفتم که درنھم ماه مه سال جاری تھيه شده است
قای آ مانند نشاهشخصيت ھای زمان شاھ رندانه از ترکيب اظھارات اينجا و آنجای دقيقه ای ۴۵

داريوش -عبدالمجيد مجيدی  –احسان نراقی  –عاليخانی علينقی  –ھاوندی نھوشنگ  -اردشيرزاھدی
ذربرزين وبسياری آ –ايرج امينی  ،غالمرضا افخمی -سيدحسين نصر -راآمنوچھررزم –ھمايون 

نشان  داده اندکه شھادت ھائی درست شده است. طوری تنظطم شده تا ديگربعنوان شاھد دربرنامه مزبور
  :يرخالصه کردراميتوان بشرح ز اننآموضوع شھادت  بوده اند. بدھد در پاسخ يک پرسش

 .شاه برخالف قانون اساسی دراموردولت دخالت ميکرد -١
 .شاه ھيچکس را قبول نداشت وبا کسی مشورت نميکرد -٢
 .شخصيت شاه تغييرکرده بود -٣
درمورد نفت ھم خودش  دم حساب نميکرد وميگفت اينھا چيزی نميدانندآاه دولتی ھاراھم ش -۴

 .اظھارنظرميکرد
 .شاه سعی ميکرد که مسئوليت ھارا بگردن ديگران بياندازد -۵
 .شاه درمورد قانون اساسی دلقک بازی درمياورد -۶
 .کسی جرات نداشت که گزارش نابه سامانی ھای کشوررابه شاه بدھد -٧
 .وبه ايرانيان اعتماد نداشت شاه، اسرارش را با زن ھای فرانسوی درميان ميگذاشت -٨
 .مريکا را ببلعدآعظمت  شاه ميخواست -٩
 .انقالب صد درصد ايرانی بود -١٠
 .مريکا که ازايران منافع ميبرد مريض بود که عليه شاه اقدام کندآمگر -١١
 .شاه نميدانست که چرا اين اتقاق درايران افتاده است -١٢
 .ه بودرشاه بشدت زن با -١٣
 مرک شاه وايادی وعلم ودانشور بواسطه داروھای جنسی بوده است. -١۴
 .حاضربود حتی با درگيری با شوروی ازشاه حمايت کندمريکا آ -١۵
   ...داستان پری غفاری وثريا اسفندياری -١۶

**  
  خموش حافظ واين نکته ھای چون زرسرخ       نگاه دار که قالب شھرصراف است
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  صحنه ابتداي فيلم 

 زيرا به ميشود.مده که عينا به اين تحرير منتقل آچند سطری روی اکران  دغازشوآقبل ازاينکه فيلم 
 براحتی ميتوان امواج دشمنی، بی انصافی، نامردی >مصداق <رنگ ورخساره نشان ميدھد ازسردرون

ت را قانسان قصد تحقيق ودفاع ازحقي اگر و ؛ن ديدآ را در انآن دور بيش ازھمه قلب حقايق عينی و
 واتالف وقتباقرائت ھمين متن اوليه فيلم  خواھد دانست که صحنه سازی برای چيست  ،نداشته باشد

   .نميکند

  تابلوي معرفي فيلم

 سياسی ونظامی که درزمان حکومت وی ايجاد شد، بھداشتی، موزشی،آبا توجه به امکانات اقتصادی، <
  )١*( .ی کر دبايستی ازاو بعنوان پادشاھی ياد کرد که ايران را دوست داشت واقدامات

 و چپاولگری وابستگان بد دربار ولی ھمزمان وی رابخاطربرگرداندن مالھا به صحنه سياسی کشور،
زيرپا گذاشتن قانون  اساسی مشروطه پادشاھی وبرقراری حکومت ديکتاتوری خانوادگی وبرپا کردن 

  )٢(* .سنا ومجلس قالبی شورای ملی مالمت کردمجلس قالبی 

مسيرسياستھای اشتباه شاه کشوررابه بن بست سياسی کشاند ودرنبود دولتمردان مورد شور بختانه 
  > )٣(* .احترام مردم سرانجام کشورراتسليم مالھا کرد

   تفسير برتابلوي فيلم

 ھن وتسلط ايران برمنابعآبيان مطلب تابلو طوری است که گويا تمام پيشرفتھای کشور ايجاد ذوب ) ١(*
اصالحات  موزش وپرورش وآوتوجه خاص به  ،ميليارد ٢١ميليون دالربه  ۵٠د نفت از مآدرازدياد  ی وتنف

 بوده وشاه ھيچ نقشی نداشته يک امرطبيعی وخود بخود ،غيرهامنيت ورفاه وسربلندی ايرانيان وارضی  و
  .مد ايجاد شد شاه ھم وطنش را دوست داشت  واقداماتی کردآوچون اين تحوالت واين در

 وشاه در وارتباط دادن عالقه شاه به ايران بواسطه امکان اقتصادی ونظامی که ايجاد شده بودپيوند زدن 
ن حرفھائی بکلی بيسابقه است وتاکنون ابدا ازھيچ گروه وشخصی حتی کمونيستھا آ از ؛ن نقشی نداشتآ

   .ھم شنيده نشده است

ی نھم دشمنآداللت ازاوج دشمنی درکنارعدم ربط دادن پيشرفتھای کشوربه شاھنشاه اين چنين قضاوت ھا
ت ممکن اسدم ھای کوچک وحقيرو احمق ھستند که تصورميکنند قلب افتخارات افراد آ ؛ازسرنادانی است

   .ويا سبب ايجاد افتخاربرای خودشان ميشود

  مقصود ازاقداماتي هم كرد چيست

تفسيرتابلو ايجاب ميکند که روشن شود  ،ھم  اقداماتی کرد)ه مده (شاآدرفرازيکم تابلو مالحظه کرديد که 
زيرا اگربقول تابلوی مصاحبه  تمام پيشرفتھای کشورزمان شاه خود  ؟اقداماتی که شاه انجام داد چيست

    ؟جوش بوده وشاه نقشی نداشته  پس شاه درمدت سی وھفت سال سلطنت خود چه کرده است
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   :اقدامات شاه را بشرح زيراحصا کرده استاز بخشی  )٣(*و  )٢(* درھمان تابلوی مصاحبه درفرازھای
ی زيرپا گذاشتن قانون اساس -چپاولگری وابستگان به دربار -برگرداندن مالھا به صحنه سياسی کشور -١

بن بست  –مجلس قالبی شورا ومجلس قالبی سنا  -حکومت ديکتاتوری خانوادگی –مشروطه پادشاھی 
  !وسرانجام تسليم کشور به مالھا –دم کشيدن کشورونبود دولتمردان مورد احترام مر

بخشی ازاتھامات است وبخش ديگری درضمن  ،درتابلوی مصاحبه منظور شدهاتھاماتی که مالحظه کرديد و
امردانه مصاحبه بی وقارونامنصفانه ونمصاحبه ھا ازسوی مصاحبه شوندگان عنوان شده که شکل 

   .شوندگان را نيز ترسيم ميکند

     مسير اين تحرير

ايانش ن پآصيص تحريربه نيست که کاری مفصل است وتخ ن فيلم آن تحرير نقد شھادت شھود مسيراي
درسابق ھم به دليل نيمه کاره که  ؛رھا کردن نيمه کاره ھم کارخوبی نيست وشرمندگی است و نامعلوم

  .ن غافل نمانده امآاحساس  ماندن تحريرات از

اين تحرير  حرير درمقام الويت قراردارد وياکه بنظرتفکرميکنم شھادت شھودی مورد نقد قرارگيرد 
البته توجه دارند تھيه کننده فيلم کم بی انصافی نکرده و حتا  .موضوع شھادت را درصالحيت خود بداند

رده ک و سرھم گفته ھايی از شھود را که در باره پرسش ديگری و در جای ديگر بوده را به ترکيب اضافه
  است.

  قلب شاهد

 شاھد ھم ھمان ،سند نيست ،ن تائيد نشودآد است وھمانطور که سند تا زمانی که اصالت ھمانند سن شاھد،
 ناشايستی شاھد اگرسابقه دروغگوئی وکارھا شاھد بايد درکمال بيطرفی عرض مطلب کند. .حکم رادارد

   .نھا داشته باشد شاھد مقلوب است يعنی اظھاراتش بی ارزش استآويا اتھامات کيفری وامثال 

به راويان حديث که درواقع نقش شاھد را بازی کرده  ويا محققين تاريخی وحتی دراسالم درمحاکم قضائی
کذب وبی دينی وتجاوز به حقوق مردم را داشته احاديث راوی شھرتينه اگر آاند بسياراھميت داده شده وھر

                ِ حتی احتمال عالقه   اب و. درمحاکم حقوقی وکيفری ھم به شھود کذمرتبه ارج واعتبارساقط شده استزاو ا
. اگراحراز شود که شاھد ازترس جان بين شاھد ومتھم ويا ذی نفع بودن درشھادت اعتباری داده نميشود

   .ن شھادت باطل وبی اثراستآومال وناموس حاضربه شھادت شده است 

 فرض اين تحرير ترجيح ميدھد که قضاوت درباره شخصيت شھود برعھده خوانندگان که ممکن است
 متوجه ماھيت شھادت بيشترقرارگيرد ومسيراين تحرير ،صالحيت وجايگاه ھيئت ژوری را داشته باشند

   .نان باشدآاظھارات  و

   شهادت ايرج اميني 

 درعين اينکه يک ديپلمات شھادت ايرج امينی پسرعلی امينی ازنظراين تحرير درمقام الويت قراردارد زير
اھی پايگنجا که سنگرشايد اولين آ شده است واز ۵٧بيگانگان درشورش دخالت  سخت منکر معرفی شده،

شاه وغرب ايران را  رساله نآمد آقالب ايران رابشناسيد وپی مقاله ان ۵٧که دراسفند ماه سال  باشد



 حقوقدان-اميرفيض -)١شھادت مقلوب در باره شاھنشاه (                                            ٧از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠۵/٣١مھرشيد (يکشنبه) 

محورھای  يکی از ۵٧ن تاريخ تاکنون مدارتحقيق درباره نقش بيگانگان درشورش آ انتشارداد واز
که دررابطه  برای اظھارات شھودیلذا اجازه دارد که   )۵٧عامل خارجی درشورش (نقش  تحريرات است 

  .بشودبه اولويت قائل  است،  ۵٧با ادعای عدم دخالت خارجيان درشورش 

  57مريكا درشورش آعدم دخالت 

   .ذربرزين ادای شھادت کرده اندآايرج امينی وسپھبد  –قايان عاليخانی آ سه نفر ،درمقوله مزبور

ض بود که عليه مريکا مريآمگر ؛يادی درايران داشتمريکا منافع  زآادای شھادت کرده <ايرج امينی 
  .>؟شاه اقدام کند

ن محظورات درحدی است که اصالت آو محظورات امنيتی وسياسی داردخود                       ِ قای امينی درادای شھادت  آ
فرھودی که بوسيله کيھان لندن ترتيب ن قای بيژآ خود ايشان درمصاحبه با ازشھادت ايشان دورميکند. را

فته است <من سالھاست که به ايران رفت گ ؛شدانتشار  ارديبھشت  تجديد ١۵اخيرا ھم بتاريخ  داده شد و
ينده آبه نونی ايران تعريف وتمجيد کرده واميد واری مد دارم> وخيلی ھم درھمان برنامه ازوضع کآو

   .ايران را گوشزد شنوندگان برنامه نمودند

نھا بوده اموالش آ قای دکترعلی امينی درتمام مدت فعاليت شورشيان با سران شورش درتماس وراھنمایآ
 ستون ھم مصادره نشده  تا چه رسد به فرزند ايشان ايرج امينی که در جريان شورش ازپست سفارت در

مد دارند وھيچ آ ن رفت وبھرحال ايشان بنا براعالم خودشان مرتبا به ايرا .استعفا داداعالم خمينی  ھم با
    .مزاحمتی ھم برايشان نيست

وبراندازی نظام قانونی  ۵٧مريکا وبيگانگان درجريان شورش آتوقع از چنين شخصی که نسبت به دخالت 
ميزاست. تضاد منافع شخصی بابيان حقيقت آشاھنشاه ايران اظھارنظرواقع بينانه کنند بسياراحتياط 

 ن مردانگی را بتوان درآکارھرکسی نيست خيلی مرد ميخواھد که تصورنميکنم  ،وانتخاب مسيرحقيقت
(برای من ايران مھم است نه نظام)  :قای ايرج امينی درھمان مصاحبه گفتآ. قای ايرج امينی سراغ کردآ

امرد نوقت معلوم ميشود که نآيد آبسياری اين حرف قشنگ را ميزنند ولی وقتی پای منافع شخصی پيش مي
   .د کيستومر

برای منفی وسنگينی ثارحقوقی آچه  ۵٧مريکا درتدارک شورش آقای امينی خوب ميداند که تائيد دخالت آ
سيب ھای آ ن حقيقت ازآدرحاليکه با کتمان  ،مريکا خواھد داشتآمشروعيت جمھوری اسالمی وھم برای 

  ١  .بزرگی که به روی ايشان دھان بازميکند مصون خواھد ماند

مد آازايرانيان خارج ازکشوردرموقعيتی نظيرايرج امينی قراردارند که باايران کارميکنند ورفت وخيلی 
وارد مسائل  ودوم اينکه سکوت ميکنند و شاه نبودندديپلمات  نھا اوالآرند ولی مد داآدارند، دارائی ودر

کنند نه يعنی تقيه مي ؛ن قاطعيت نميشوندآ نھم باآ ۵٧مريکا درجريان شورش آحساسی مانند عدم دخالت 
  .وايجاد اصالت ومشروعيت دادسخن بدھدطرفداری جمھوری اسالمی به مانند ايرج امينی 

                                               
خود جوش مردم جا می زنند و به آن باورمندند در ھمين رديف قرار » انقالب«يک ) را ٧٩( ۵٧کسان ديگری ھم که شورش  - ١

 ک-ميگيرند. ح
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<درايران کسی رابه : قای امينی دررابطه با اظھارات ظريف به اينکهآ قای فرھودی ازآ ،درھمان مصاحبه
درموقعيتی بوده که  <ظريف :قای امينی گفتهآخاطرعقيده اش بازداشت نميکنند> سوال کرده است 

  .نميتوانسته غيرازاين سخنی که گفته سخن ديگری بگويد>

تواند راست ودرست درمورد دخالت ايرج امينی درموقعيتی است که نميدرتطبيق مورد يعنی خود 
   .اظھارنظرکند ۵٧مريکائيھا درشورش آ

  خودشيريني هاي بموقع

زد ن خودشان را با خودشرينی، زبون وفقيرمسلک ھمواره مترصد موقعيتی ھستند که  افراد چاپلوس،
  طرف جابياندازند. باکمال تاسف اين موقعيت کامال درنحوه عمل ايرج امينی مشھود است. 

قای ايرج امينی آھمين  ،ھنگاميکه ظريف تفاھم نامه لوزان را مطرح کرد قبل ازايرانيان داخل کشور
 رد ورد اوآبا تعدادی ازھمکاران فرنگ نشينشان ضمن انتشار بيانيه ای ازظريف ودست !ديپلمات سابق

درلوزان چه درحاليکه دوروزی نگذشت که معلوم شد  ،مذاکرات ھسته ای تجليل واقدامات اورا ستودند
   .فھميده باشندوشايد ھم ھمان ديپلماتھای ھم قطار ايرج امينی ، ھمه فھميدند کالھی سرايران رفته و

ن نبود که آنچه بود آح ظريف شعر سرودند، امضا جمع کردند برای چيزی که نبود وداعالميه دادند درم
     .نوبراست هدمی که ديپلمات بودآخودشيرينی وداخل معرکه موھوم کردن برای  نقدرآظريف ارائه داده بود. 

امينی وھمکارانشان يک ننگ بسيارمسجل ومتعفن است  نشان ميدھد که  قای ايرجآاين جريان که برای 
ايشان وھمکارانشان اصال نخوانده وندانسته فقط منتظر يک واقعه ھستند که نوکری وگرايش خودشان 

  د.نه جمھوری اسالمی نشان بدھب را

حوالت ت ستی يافته.. وشايد ھم درگذشته بوده واکنون کارسيده است یايرج امينی اساسا فاقد عقل وبار
مرداد را قيام مردم ا ٢٨ايشان سالھا  جريان  ، نه منطق وعقيده.فکری او ازجريانات روز شکل ميگيرد

چون اين جريان با سياست جمھوری اسالمی ھمخوانی نداشت درمصاحبه با  و ،عليه مصدق ميدانست
نرا کودتا عليه مصدق آ عذرخواھی کرد ومرداد ا ٢٨درباره وقايع سابقش نالين بمناسبت اظھارنظرآکيھان 
   .دانست

بھرطرف که امکان بقای قدرت باشد بھمان طرف روی  ،فتاب گردان ميمانندآاين جورمردم مانند گل 
   .ورند. مرحوم پدرايرج امنيی ھم مانند پسرش بود ويا ايرج به پدرش رفته استآمي

قای آاول بايد <: نخست وزيری کرد امينی گفت خرين روزھا که شاھنشاه به دکترعلی امينی پيشنھادآ در
   .ن سوبودآفتاب ازآکه  چرا >خمينی صالح بداند وبعد ھم دکترسنجابی

  نتيجه گيري 

ويد ورد که مآبه ايرج امينی تفھيم کندودالئل وشواھدی بي تاالزم نيست که اين تحرير خودرامقيد سازد 
 ن دالئل درآ چراکه بخشی از ؛بوده است ۵٧ نقش قاطع بيگانگان درتدارک وحمايت وموفقيت شورش

قای آمده است. تصورميکنم معرفی موقعيت  آتحريرات سابق ومدارک واسناد مبارزه وتحقيقات خارجيان 
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قای فرھودی بيان کرده  آايرج امينی وروابطش با جمھوری اسالمی بشرحی که خودايشان درمصاحبه با 
  .جمھوری اسالمی است وشھادت اوازکره وتدليس منزه نميباشدداللت برموقعيت اسارت ووابستگی به 

  اما پاسخ سوال ايشان 

مريکا منافع آقای امينی اين سوال را مطرح کرده بود که <آ
مريکا مريض بود که عليه شاه آزيادی درايران داشت مگر

  .>؟اقدام کند

قای امينی را کتاب تشريح وضع کلی ايران آپاسخ سوال 
چنين  ١٣۵۵درسال مريکا آارشناسان ازسوی ک هرمنتش

   :داده است

نفسی که دروجود خود يافته است، کمترازگذشته به راھنمائيھای به اعتماد  <شاه با
مريکا واين حقيقت که ما قصد بھره آشاه از مريکا توجه ميکند.آکشورھای غربی خصوصا 

 باز را بنفس خود طرفی چون شاه اعتماد از، متشکراست برداری ازايران را نداشته ايم
مده، درحال حاضردسترسی ما به خيلی آيافته است وايران بصورت يک قدرت منطقه ای در

                      >.نھا استفاده ميکرديم مشکل شده استآازبخشھای جامعه متمدن ايران که قبال از
   مريکا)آکتاب مزبور جلد ھفتم اسناد سفارت  ٧٧و۶٠(صفحات 

ا پخش مريکآمريکا در مصاحبه با تلويزيون عربستان سعودی که درايالت ماساچوست آقای ساليون سفيرآ
  شد گفت:

ات > ھمان را گفت که گزارشورده بود، ميبايست برودآزادي بدست آ وشاه خيلي پروبال گرفته بود <

مريکا با دريافت گزارشات آوزارت خارجه  –ن کشورميرسيد آمريکا به وزارت خارجه آسفارت 
ت خواھد گرف وديگراطالعات متوجه گرديد که ايران درکوتاه مدت تحت ھدايتھای شاھنشاه درموقعيتی قرار

  .نھا ناچارند روی ايران حساب تازه ای بازکنند که راضی  نخواھند  بودآکه 

  قای ايرج امينی آ

ن اتھای گذشته ايرابروی ديپلمآتتمه  ،خام ونسنجيده تپاسخ پرسش خودتان را دوبار بخوانيد وبا اظھارا
   .را نبريد

ن کشور محرمانه آمريکا درايران به وزارت خارجه آمريکا گزارشی ازمترنيکو درسفارت آدراسناد سفارت 
  :مده استآن آخشی ازارسال شده که درب ۵٨بتاريخ چھارم ارديبھششت 

  > مريكا درجريان انقالب ايران عقيده داردآتقريبا هرايراني بافرهنگي به نقش بزرگ <

ھستيد درگروه  ۵٧مريکا درشورش آدخالت  که منکر حضرتعالی وھمه کسانیاظھارات شما نشان داد که 
   .دبه واقعيت رساندي نراآبی فرھنگان ايران جای دارند  واين مشخصه تاکنون روشن نبود که حضرتعالی 
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 پارسونز ؛حضرتعالی ۵٧برای نشان دادن عمق بی حالی وبی فکری وعدم درک رويداد ھای سال 
   :) درکتابش مطلبی دارد که بسياربااھميت است۵٧سفيرانگليس در سال (

يک ايرانی ميانسال که در انگلستان تحصيل ميکرد وھمسرانگليسی داشت به يکی <
مرئيکايئھا مثل ورزشکاران عمل ميکردند آاگر« :س گفته بودازاعضای سفارت انگلي

 ن مرد عقيدهآ. »رام ميشدآانگليسھا ميپذيرفتند  کشورما   برابر در را وشکست خود
نفت ايران راازدست  يازبه خاطر اينکه امت را مريکائيھاآ) ھرگزھا انگليسی( داشت ما

 تظارکشيديم تا فرصت، يکربع قرن ان. ما باصبروحوصلهماگرفتند نبخشيده بوديم
مريکا آ. ما برای سرنگون ساختن شاه که عامل مدآمناسب ضربه زدن فراھم 

دراين مبارزه شاه رفت مد ازعوامل سنتی وقديمی يعنی مالھا استفاده کرديم آبشمارمي
  .>وبدست گرفتتن قدرت است اکنون خمينی درراه بازگشت و

  پارسونز) -وسقوطغرور ١٣صصفحه (                                                     

مدن خمينی به ايران مردم عادی ايران ميدانستند که موضوع ايران آ ! قبل ازقای ايرج امينی ديپلماتآ
سال  ٣۵نرا تجزيه تحليل کرده اند وشما بعد ازآمريکا وانگليس است وبا کالمی روشن آبرخورد سياست 

  .ياسی واقتصادی را تشخيص نميدھيدھنوز حقيققت دخالت بيگانه درامورايران به خاطر منافع س

  دارد....ادامه 

  


