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  حقوقدان -اميرفيض

ذربرزين آقايان ايرج امينی وسپھبد آ اشاره شد که سه نفر ١ ،شھادت مقلوب                 ِ درقسمت نخست تحرير  
ی شھادت کرده اند  که شھادت ايرج ااد ۵٧عاليخانی نسبت به عدم دخالت خارجيان درشورش علينقی و

   .ذربرزين به قلب کشيده شد واکنون نوبت شھادت عاليخانی استآ امينی و

. ترديدی درباره صد درصد داخلی بودانقالب مده است <آ ساده وکوتاه دراين عبارتعاليخانی  شھادت
  اين حرفھا چيه> ،اش نيست

ن يکی ازحساسترين پايه ھای فلسفی عدم مشروعيت جمھوری آوطرح  موضوع شھادت عاليخانی 
مريکا درمسائل داخلی ايران است که نه امروز بلکه ازھمان روزھای نخست شورش آاسالمی ونيز دخالت 

ا نظرھ ھرباری که سنگردرجريان اظھار و ،ن را تشکيل ميداده استحساسترين موضوع ومسائل ايرا ۵٧
   .ن کوشيده استآقرارگرفته به رد  ۵٧ويا مصاحبه ھا درجھت کوبيدن ميخ اصالت به شورش 

عدم دخالت بيگانگان  بی رمق ترين وشل ترين ادعای
ھمين  سال گذشته عنوان شده ٣۵که درطول  ۵٧درشورش 

    .اليخانی استادعای بی رمق وشل وبی دليل ع

اين  .شما عبارت شھادت ايشان را بخوانيد وقضاوت با خود
 بکاربردن ،بيشتر چنين شھادت شل وبی منطق وفاقد توضيح و

معياری است  (عبارت کوچه وبازار)> عبارت <اين حرفھا چيه
  .برای ارزش شھادت

صد درصد داخلی بود) ديگراظھارش وقتی شاھد ميگويد (
تحقيقی است وبايد ھمراه بادليل شھادت نيست بلکه نظر

يعنی تمامی  ،. ووقتی ميگويد ترديدی نيستوبرھان باشد
ابوابجمعی تحقيق اوبوده  ايراد گرديده  از ۵٧مراتب ونظرياتی که نسبت به دخالت خارجيان درشورش 

   .ن که رفع ترديد با ضمانت صددرصد است ارائه ميدھدآولذا حاصل 
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کا مريآشکارخارجيان خاصه آرائه داليل ومستندات دراثبات دخالت صريح وعاليخانی مدافعات سنگرواياآ
؟ واگرنه غلط ميکند که بجای شھادت نظريه تحقيقی ن پرداختهآ راديده وخوانده وبه رد ۵٧شورش  در

   .ميدھد

 شاھد کسی است که چيزی راکه ديده وياشنيده است بيان ميکند وقضاوت درباره موردشھادت باقاضی و
م ميتوان نه شاھد است ونه محقق و ،مده استآ، موجود عجيبی بنمايش ايشان دراين جريان .ستيا ثالث ا

   .بگويم که نقش مقلد وتبعيت ازسياست کلی مخالفت باشاھنشاه ايران رابازی ميکند

  محقق رامقلد کی توان گفت         که حيوان تابه انسان فرق دارد

  .سابقه ندارد که سخن حيوان نقد ويا مورد ارزيابی قرارگيرد ؛شده استدربيت باال مقلد تعبيربه حيوان 

. ھمينکه شخص ازسرحد عقل درماورای عقل واستدالل ھيچ چيز وجود ندارد<: کنت گوبينو ھم ميگويد
  .ومنفی راجائی درتحقيق نيست > ، ھرچه ھست منفی استدليل بيرون شد و

  قلب شاهد

ازاين سرمايه بکلی بی بھره  که عاليخانی ؛دھای تحقيقی اوستورآتاعتبارمحقق به سابقه تحقيق ودس
   .است

   .القی استء به نفس وصفات انسانی وشرافت اخاعتبارشاھد به صداقت وپاکدامنی واتکا

يد آلذا بنظرمي ميداند  ،نقدقابل       ِ تحقيق   اظھارات عاليخانی را فاقد  ماھيت شھادت و تحرير، درحاليکه اين
ينی قای ايرج امآنجا که نسبت به دوشاھد قبلی يعنی آ ولی از .رورتی نداردکه نقد شخصيت ايشان ھم ض

   .رعايت انصاف نميباشد داشتن تبعيض درمورد عاليخانی ه رواذربرزين قلب شاھد گرديدآوسپھبد 

  شخصيت عاليخاني

 وخودشان بالشخصه موجودی عاطل وباطلند ولی وقتی متکی به قدرت نھا آ ،، اتکائی ھستندبرخی افراد
افراد مزبور اتکای به شخص قدرتمند مثل  برای .نوقت يک چيزبدرد بخوری ميشوندآتی شدند ييا شخص

ون وھم اکن ن دسته افراد است آ ن جدا باشند عاليخانی ازآ نميتوانند از ،نھاستآسايه ويا دعای بيوقتی 
يت با جمھوری ايران خارج شده حالت اتکائی خودش راازدست نداده وسخنی درمخالفت وضد ھم که از

 ودرصف مخالف باسلطنت قرارگرفتن کلی نزديکی به جمھوری ،ن برنامه دردست نيستآ اسالمی ازاودر
  .اسالمی ونوعی وابستگی اتکائی ومصونيت است

خبرچين ساواک بود واسامی دانشجويان  ،زمانيکه درفرانسه دانشجو بود بنوشته روزنامه ايرانعاليخانی 
. کاری که معموال ازشخصيت ھای پاک متکی به خود ديده اک ميدادمخالف دولت ايران رابه ساو

ودرعين حال که شخصيت مقام دار کشوربود مد متصل به علم شد آعاليخانی وقتی به ايران .نميشود
رسيد وبه زورسواک رئيس دانشگاه تھران  ھم به مقام ھای باالئی ساواک ر اھم رھا نکرد ودرساواک

   .دش
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نوشته اند رزمجو دانشجوی  ۴٨/۶/١۶بنقل ازيک دانشجو درتاريخ  باره عاليخانیمخبرين ساواک در<
رئيس دانشگاه  شجويان اظھارميداشت  دکترعاليخانیدانشکده فنی دانشگاه تھران درجمع عده ای ازدان

 مامورين سازمان امنيت است منبعد اگردانشجويان اعتصاب کنند ديگراحتياجی نيست طی گزارشی از از
مامورين انتظامی درخواست کنند که دانشجوی اخاللگررابازداشت کنند خودش شخصا دستوربازداشت 

  >راصادر خواھد کرد

ساواک يک شغل ھرجائی وپست شناخته  مقام رياست دانشگاه تھران مقام بسياراعظمی است وعضويت
ذات انسان بايد با پستی خو داشته باشد که درعين داشتن مقام رياست دانشگاه عضويت ساواک  ،دميش

  .وجدان اورا متاثرنسازد

علم وساواک قانع نبود عضويت کلوپ روتاری به وابستگی  ،عاليخانی ھمانند ھمه انسان ھای متکی
 ن درآواعضای  ،مريکائی ھا فعاليت  ميکندآون است که برای ماسافر شبيه به چيزی  راھم داشت که

  .فعاليت موثری داشتند ۵٧شورش 

 ازعاليخانی وگماشتن چند مامورگزارشی ازساواک نشان ميدھد که ناراحتی استادان دانشگاه ودانشجويان 
   .انتظامی برای امنيت خودش  سبب مداخله ساواک وفراھم کردن موجبات برکناری اوشد

. اکثراستادان ودانشجويان زندگانی وثروت صحبت ازانحرافات عاليخانی راھم دارد رگزارش مزبو
 ازسوء استفاده ھای اووری آبدو استخدام تاکنون مورد بررسی قرارداده وارقام سرسام  از اعاليخانی ر

  )بازخوانی پرونده عاليخانی(  .ورده اندآی وزارت اقتصاد بدست را ھنگام تصد

. مصاحبه قای عاليخانی مورد سوال قرارگرفتآقای دھباشی مسئله اتھامات مالی آرنامه مصاحبه درب
وزيراقتصاد کشوربوده  قای عاليخانیآموضوعی است که  ١٣۵٢کننده گفت بحران سيمان درکشور درسال 

 ی بناممده است که شما دررابطه با شخصآاست ومسئوليت بحران مزبور برعھده شماست ودرپرونده امر 
 قای دھباشی اضافه کرد که درحاشيه گزارش ساواک آ ؛مدن بحران سيمان شده ايدآسبب بوجود  »اتحاد«
  .>ريامھردرجريان امرقرارگرفته اندآاعليحضرت شاھنشاه <  :ثابتی نوشته پرويز قایآ

ی بھانه ثابت ثابتی بامن مخالف بود وقضيه دانشگاه را«قای عاليخانی توام با اضطراب اين بود که آپاسخ 
   »کرده بود

   .عاليخانی مدتی ھم رئيس بنياد پھلوی بود

  سوال ضميمه تحرير

   :ازايشان مطرح کند اکنون اين تحرير الزم ميداند اين سوال را

من با اقدامات شاه مخالف بودم ومخالفت ھم <فته است نجاست که گآقای عاليخانی مقصود آاظھارات 
   .>کرده ام

 کسی را«، پادشاھی ميداند که چرا کسی که با شاھنشاه مخالف است وشاه را مداخله کننده درامورميداند
مام ت نميکرد، ت، باکسی مشوروردآ، قانون اساسی را زيرپاگذاشته بود  ودلقک بازی درميقبول نداشت

. ا حکومت ودولت ومقامات را چسبيده بودووووو  معھذا چھاردست وپ »...بازی ميشد وقتش صرف زن
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شرافت ومردانگی حکم ميکرد که ازشاه ودولت کناره ميگرفت ونقش مخالف را بازی ميکرد نه اينکه 
   .رئيس بنياد پھلوی شود که مختص به وفادارترين افراد به شاه است

که باوری يرغم اعتقاد وباورخود درخدمت کسی قرارميگيردکسی که عل يا آسوال دوم بنده اين است 
؟ بنظر اين انسان قابل اعتبارواطمينانی است وميتوان به او عناوين شاھد ويا محقق را داد ،مخالف دارد
  .تحرير خير

  قاي عاليخاني به مردانگي آدعوت 

قای عاليخانی منظورميدارد که ھرگاه به ادعای بدون دليل آفرصت ديگری برای  ر باعالقه تمام اين تحري
ين گوی ھمچنان مقيد اند ا  ۵٧مبنی برعدم دخالت بيگانگان درتدارک وحمايت وجاانداختن شورش خود

درعدم مداخله خارجيان درشورش  ماده است ازاستدالل ايشانآاين تحرير ؛واين ميدان ودرنھايت مسرت
   .درانتظار تصميم مردانه ايشان ھستم وامرھدايتشان را عھده دارشود  مغتنم ۵٧

  قول وفعل بی تناقض بايدت        تاقبول اندرزمان پيش ايدت            

  )مولوی(

*  

  ن است که قولش به صالبت باشدآمرد         يست که چيزی به ميان دارد او مردآن ن              

    

  

    

  

 


