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  حقوقدان -اميرفيض

 احسان کسانی مانند عاليخانی و و ،زن بارگی شاھنشاه است ،فصل ديگری ازشھادت شھود متوجه اتھام
 اسد هللا قایآشھادت کرده اند وشھادتشان براين پايه است که  وسيد حسين نصر ادایرا آرزم  اقی ونر

 پروين غفاری خانم کلود و احسان نراقی ھم داستانی از .علم صحنه ھای عشقبازی شاه را فراھم ميساخته
اين تحرير درسھم نسبت به او  ن مرده وبه درک واصل شده است نقدمفصلیرا عنوان کرده که چو

   .نميشود

مصرف  قرصھای تقويت  بعلت  ايادی و حسين دانشور ھم ادعا کرده که شاه وعلم و راآرزم منوچھر 
تا کنون ازھيچکس شنيده  که ادعائی .ھنگام فوت کرده اند زود يادی، به مرگاتوصيه  قوه جنسی به
   .حتی بعنوان شايعه نيز شنيده نشده است و ،وھيچ دليلی براصالت چنين ادعائی وجود ندارد ،نشده است

 ) علينقی عاليخانی که نقش مديريت برنامه را داشته وگله راگرميکند ر َ ـ  گ ز     ُ (يک ب  شھود گله  نآدرميان 
شاه که ھرروز به خانم بازی ميرفته  شھادتش گفته در ،را عھده داراستگله  بيش از شھودديگرنقش بز

   ؟مملکت که مدعی است ميرسيده رپس کی به کا

  كش ها بآ گله جانماز

 کشھائی ھستند که ھرگز دست از بآ نھا جانمازآيد ھريک وھمگی آرمينطور که ازفحوای شھادت گله بآ
مشان فقط چش !وخودشان پاک ومنزه ھستند وبا ھيچ زنی نخوابيده وزن بارگی نداشته اند !پا خطا نميکنند

نھا درحدی زننده آاست وبه اين دليل است که عشقبازی ھای احتمالی شاه برای به زن خودشان بوده 
   .ن صرفنظر کنندآ عليرغم خدمات شاه ومقام وموقعيت او نتوانستند از است که وخرده ساز

ازحيث  ممکن است   نکه موقعيت جوانی ومالی ومقامی شاه را نداشته اندآ درحاليکه اين گله شھود  با
 ندھم بسته باش را ت ھمه الواط ھای شھربی عفتی وبی شرافتی وبی ناموسی نسبت به ھمسرخودشان دس

کش شده اند ويادشان رفته که خودشان رطب  بآ وارگی افتاده اند جانمازآ ودربدری و وحاال که به پيری
   .گان را منع ورسوا کننددخورده ھستند ونميتوانند رطب خور
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        DNAدعوت به 

قای عاليخانی ونيزھريک ازشھودی که زنده آگله شھود يعنی  نويسنده اين تحرير درکمال قاطعيت ازبز
تا معلوم شود  ،مادگی بفرمايندآ رضايت و اظھار  DNAزمايش آدعوت ميکنم که به خرج اينجانب به  ندا

ی زنبارگ نظر از يا اين حضرات که به عشقبازی ھا احتمالی شاه انگشت اتھام فروکرده اند خودشانآکه 
وبقول معروف تا سيه روی شود ھرکه دراو  ازعقب وازجلو چه گذشته ای دارند ،واعمال منافی عفت

   .غش باشد

، الواطی که خالف عزت وکرامت ی نخوابيدهديگر وقتی که ھمسرانتخاب کرده باھيچ زن يا عاليخانی ازآ
گاه مبنی مايشزآواگرسند  ثابت ميکند را اين ھاو آزمايش ھای ديگر  DNA  ِ؟ استخانواده باشد نداشته 

زمايش نشان داد آ شھادت بدھد واگر ،نوقت حق دارد درجايگاه شاھدآبود  ی جنسی عاليخانینپاکدام بر
موقعيت ديگری شاھد خواھد يافت نوقت آکه ايشان واعظ غير متعظ است وخود جرثومه فساد جنسی بوده 

رسيده است که عبيد زاکانی  ودرمعنا به اين حقيقتن دريوزگی خود عاليخانی وگله اوست آکه حد اقل 
   :گفته است

  مست بودم اگرگھی خوردم      گه فراوان خورند مستانا

   شاهدي كه جواب عاليخاني را داده است

وشب ھاھم فيلم نگاه ميکرد  ه  وقتش صرف عياشی وخانم بازی ميشدشھادت عاليخانی اين بود که شا
  .پس کی بکارمملکت ميرسيد

 اوقات فراغت شاه چگونه ميگذرد>محمد قوام گفتگوئی با جناب اردشيرزاھدی دارد که تحت عنوان <قای آ
 ،شاھنشاه بيان شده ن مصاحبه که دقايق فراغت آ در  ؛انجام گرفته ١٣٨٩مردادسال ا ١٠تاريخ  در
 اينکه ، موسيقی ايرانی وکالسيک وفيلمھای سينمائی ونآوانواع  یھای ايرانوراک خعالقه شاه به <

مان ھ لژسلطنتی ميرفتند در اطاق سينما تعبيه شود به سينما ماياک واستفاده ازقبل ازاينکه درکاخ 
<به  مصاحبه به ورزشھای مورد عالقه شاه اشاره شده  وبرای اولين بارفاش شده که شاھنشاه

ن شاھد که ھمي .>ما وديگران بود ین دست نميزدند واين موقعيتی براآخاويارعالقه ای نداشتند وبه 
راميدوخت معرفی  اناوقات شاه وطرزپوشيدن لباس وحتی خياطی که لباسھايش درنھايت دقت زوايای

   :گفته است ،ميکند وتاکيد ميکند که شاه بی اندازه متواضع بود

شب دركاربود واجازه داده بود كه  12اغلب  صبح تا 9شاه خيلي سخت كاربود ازساعت <
   >ديماگركارمهمي بود بييدارشان  ميكر

را رئيس آرزم  غالب فرماندھان نظامی به جزذربايجان  ميفرمايند <آشاھنشاه ايران دررابطه با وقايع 
ربايجان وکردستان موافق نبودند وازمداخله قوای ذآغازاقدامات نظامی برای بازپس گيری آ وقت با ستاد

ظامی وکردستان به ايران اقدام نذربايجان آاين وصف تصميم گرفتم برای بازگرداندن  روسيه بيم داشتند با
. اينجاست که ميگويد چه شبھا که زيرا رسالت ووظيفه من حفظ وصيانت استقالل ووحدت ملی بود  .کنم

   >........ذربايجان خواب به چشمم نرفتآتاصبح ازفکرکشورووقايع 
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  DNAزمايش آبعداز 

  .موکول ميشودDNA زمايش آه نقد شھادت عاليخانی به معلوم شدن نتيجه بقي

  و!اشهادت  و احسان نراقي  

تامرد سخن  ؛شھادت احسان نراقی درواقع شھادتی است که نسبت به فھم خودش داده است ومصداق
  :شھادت او متضمن دوشھادت است ميباشد  ،نگفته است

ھا نميزد ولی به زنان  شھادت داده که شاه حرفھايش رابه ايرانی ؛يکی اينکه
  )١( .ورد ميزدآمادم کلود برايش ميفرانسوی که 

 و بی رفته وپروين غفاری رابرداشته وبرده رامسرآشاه زير ؛دوم اينکه
وارد اطاق  و ميرود به رامسر ثريا ھم يکسر رندان ھم به ثريا اطالع داده و

ثريا ھم گفته که  وميشود وشاه به او ميگويد ملکه ايران اينجا چکارميکند 
 رانـــديگربه ايرفت به خارج وا ثريا ــان جکارميکند وازھمشاه کشوراينجا چ

  )٢( .بازنگشت

ميداند   دروغ ساخته شده دربار نراآ فرزند را علت جدائی شاه نميداند و ميت  ملکه ثريا ازونراقی محر
  .پوشيده بماند ١ پروين غفاری با فتن شاه به رامسربی رآ به قول خودش زير که

  نقد شهادت هاي او

 مردی که برای عشقبازی نزد زنی ميرود ازچيزھائی که زن را خوشحال کند صحبت ميکند نه از  )١(
ده ورآبرای نزديکی با شاه  زن فرانسوی که به ادعای نراقی  .ويا کشورشش گرفتاری ھای خود

ه ھم ازطرح شده چه لذتی ويا عالقه ای به مشکالت شاه ويا گرفتاری ھای ايران دارد ومتقابال شا
ست کامال در ؟وردی دارد که ازاين کاراستقبال کندآن فرانسوئ چه دستمسائل کشورش برای يک ز

  :دگفته ان

    >نھاستآوظرفيت فکری وعقلی الی مردم برخی اوقات نشانگرسالمت تصورات ذھنی وخي<

 سان نراقیيا احآ ؛ورد شنيدمآزنانی که مادام کلود برای شاه مي از نراقی خودش گفته من اين موضوع را
ن خانم ھا آيا آ ؟احسان نراقی به شاه ميرسيدند يا زنھای فرانسوی ازطريقآ  ؟بوده است رختخواب انداز

م راسرھ چقدر انسان بايد بی عقل باشد که اين دروغھا ؟گزارش عشقبازی با شاه رابه نراقی ميداده اند
  .امثال نراقی ميشد ی درس بزرگی برایت. اگرشھادت حالت حضوری داشت با طرح سواالکند

 درکتاب خاطرات  وردهآنرا دليل جدائی ملکه ثريا آ بی شاه ساخته وآکه نراقی اززير داستانی را ) ٢(
. نراقی نميدانست که يک بی وساخت نادانی وعمق دشمنی با شاه استثريا ھيچ اشاره ای ندارد 

                                               
منظور احسان نراقی شخص ديگری بجز بانو پروين غفاری روشندل است. شخص ديگری که ساخته ذھن توده ای ھا، جبھه ملی  - ١

 ک-نام بانوی روشندل است. ح بانوی ديگری ھمھنشاه مانند احسان نراقی بوده است و دشمنان قسم خورده شا
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اھم شھادت ميداد نرآنوشته است واال  ،ھمجنس گرائی شاه را علت طالق ثريا ؛وجدانی مثل خودش
   . وجدانی که ندارد سربلند باشد که خيلی پيش جمھوری اسالمی و

  درام جدائي شاهنشاه وملكه ثريا

نچه سبب شد که اين درام بزرگ عشقی بزرگ وبيسابقه درتاريخ ايران روی دھد ترجيح مصالح مملکت آ
روز سه  بود که درجدائی شاه وثريا حاصل مشاوره شيوخ معمری  .برعشق وعالقه شخصی شاه بود

براساس تحقيقات علمی  و ،روز قبل ازاعالم جدائی شاه وثريا  درتاالرمشاوره حضوريافتند ١٠شنبه 
بيل ق حساسيت زمان ايران از و ،که ملکه ثريا نميتوانند وليعھدی برای ايران داشته باشنده بود مسلم شد

 خودمختاری و هملی شدن نفت وحوادث شوم ترور شاھنشا وبرادر شاھنشاه درگذشت واالحضرت عليرضا 
ا القه مفرط شاه به ثريکشورعليرغم ععمرين وسياستمداران مزيد برعلتی بودکه م يجان وکردستانذرباآ

 ،ثريا خواستند که به سن موريتس برودند شاھنشاه از ناچار اذل ؛تداوم سلطنت فکرکنند و به مصالح کشور
به  ن ديگرآ از بعد وا ترک گفت باتشريفات رسمی تھران ر ١٣٣۶بھمن سال  ٢٢ملکه ثريا درتاريخ 

اسفند ھمان سال تشريفات جدانی انجام وبوسيله مجلس شورايملی اعالم  ٢٣روز  در و ؛تھران بازنگشت
شاھشناه ھم بيانيه ای درقدردانی وتجليل ازملکه ثريا صادر وعلت جدائی را مصالح کشورو نا زائی  .شد

   .>ملکه دانستند

   مازندی) –گرفته شده ازکتاب ايران ابرقدرت جھان (                                                           

  .ن داستان ھائی که ساخته استآ احسان نراقی) زنده بود تا شرم ميکرد ازايکاش پيرمرد دروغگو (
ن ايرانی ومسلمان منعی وجود با اين حقيقت مواجه ھستيم که برای مردا ،اساسا درجامعه شناسی ايرانی

ھا نآاين مکتب مردھا وتربيت مذھبی  رفيقه ھم داشته باشند  وزنھای ايرانی با عالوه برھمسرد که ندار
موجبات طالق  بازنان ديگر از را نھا درحدی است که مراوده شوھرآروحيه تحمل گرائی  و ،ھستند شناآ

 ی حقايران ھمين موضوع رايک خبرنگارخارجی با شاھنشاه درميان ميگذارد وميگويد شما مردان .ندانند
   .صيغه ای ھم داشته باشيدزن  درعيين داشتن زن،يد دار

   .شاھنشاه ھم جواب ميدھند مردان شما ھم يک زن قانونی دارند وتعدادی رفيقه 

   :صاحب نظری درمورد زن صيغه ای ورفيقه ابياتی دارد که چنين است

ــپ   صيغه تابه فحشاءی چه ميشناسد ازــرقــــف    يدم ازفقيھی تااونمايد افشاآسر  ُ  ـــ 
  ن دوپيداـــــين ايـــــست دربــــی ھـــفاوتـــت    گفتا نداشت فرقی ازپول ومدت اما

  ن ميرود جيب جاکش اين ميرود جيب مالآ    انا فرقی که دارهـــــت جـــداللی اس
  

   كره اجباردرشهادت نراقي 
 المی به اين دروغھا ونراقی درموقعتيی بوده که ناچاربوده برای تثبيت  وضع خود درمقابل جمھوری اس

درتھران فوت  ١٣٩١مد داشته ودرسال آ نراقی مدام به ايران رفت و ؛متوسل شود بی اساس اتھامات
. نراقی دردوران سال نقدا به او ميپردازد ۵جمھوری اسالمی حقوق مصادره شده اورابمدت  .ميکند
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 يت ھای نراقیميالنی اسنادی ازوابستگی وفعالعباس  ؛عضو ساواک بود ،سلطنت دھا مقام دولتی داشت
   .باساواک ارائه داده است

نراقی دارای زيربنای فکری چپ بوده وتالش دارد برای بدست  ،ساواک درباره نراقی گزارش داده که
 مقصود( .وردن موقعيت بھتری به مقامات نزديک شود او ازسوی يکی ازکشورھای غربی حمايت ميشودآ

يران ا ی برياست احسان نراقی دربا بودجه سنگين مريکاآماعی است که ساواک  موسسه تحقيقاتی اجت
 نیی وقطب زاده وببحسين حبي دکتر) ساواک شاھپورراسخ ھم دستياراوبودند و درصتشکييل داد وبنی 

  ٢ .)ساواک پايان گزارش( ازشاگردان وھمفکران اوميداند را صدر

ن ز ايرادرراستای ھمين گزارش است که می بينيم احسان نراقی ازحاميان اصلی تشکيل حزب رستاخي
   !بوده است وجلسات مشاوره محرمانه باشاه داشته است ومشاورچندين ساله علياحضرت بوده است

ادنه به ايران برود وبرگردد بايد يک جبھه سخت وپرخشونت  اين چنين شخصی برای اينکه بتواند از
   .سالمی نداشتعليه رژيم شاھنشاھی بگيرد احسان نراقی درخارج ازکشورھيچ فعاليتی عليه جمھوری ا

تاخدمتی به جمھوری اسالمی  زنده ميکند را باز !ع پروين غفاریوموض ،شھادت                  ِ نراقی درھمين بازی  
  .کرده باشد

  كتاب عشقبازي هاي شاه

ازسوی مرکزترجمه ونشرکتاب وابسته  )تاسياھی دردام شاهکتابی تحت عنوان ( ١٣٧۶درسال  –توضيح 
به وزارت اطالعات جمھوری اسالمی منتشرشد که موضوع کتاب خاطرات پروين غفاری است که بقلم 

بازی ھای  عشقکتاب < ١٣٧٨ماه سال  بھمن در . سنگرجمھوری اسالمی نوشته است يک مزدور
 مطالب کتاب وصفحه منتشرساخت  که بتمام  ٢٠٢ د کتاب تاسياھی دردادم شاه  دررادرنق >شاھنشاه

راست سرھم  قول پروين دروغ و از ،ادعاھای پروين جواب داده شده است  وتابخواھيد نويسنده کتاب

                                               
  استاد شجاع الدين شفا زمانی که زنده بودند، انتقادی به کتاب احسان نراقی با اين آغاز نوشته اند:  - ٢

 کتابـی بنـام (ازکاخ شاه تازندان اوين) نوشته آقای احسان نراقی درپـاريس منتشـرشـده بود. ١٩٩١درسـال ميـالدی[[

 دمحتويات آن بـاب پسـن   کــه طبعا نشان دھنـده آنست يافتـه؛ انتشار ايـن کتـاب که چنـدی پيش درجمھوری اسالمی ترجمه و
  رژيـم اسـت.

در گـرما گرم  ١٣٥٧به ادعـای نويسـنده درفاصلـه اول مھرمـاه تا شـانزدھـم ديـماه    اسـت کهکتـاب شـرح ھشـت مالقاتی   
ننده ازھمـان آغازيـن پرسـش برای خوا   ؛ بيـن شاھنشاه فقيدونويسنده کتاب درکـاخ سلطنتی انجام گرفتـه اسـت.!روزھای انقالب

مالقاتھا دست کـم دوسـاعت و چھـل و پنج دقيـقه بطول  ادعای مولـف ھريـک ازايـن مطرح ميشـود؛ درشرايطـی که به
ميانجانيـده است؛ و نويسـنده نيـزدستگاه ضبط صوتی بھمـراه نـداشـته است؛ چگونـه ضبـط ھمه گفتگوھا؛ بدون يک کلمه پس 

  ]] وپيـش امکـان پذيـر بـوده اسـت.

  خواندن بقيه اين نوشته جامع و انتقادی به سايت پيمان ايرانيان در آدرس زير نگاه کنيد: برای 
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کرده تا ھدف جمھوری اسالمی ازانتشارکتاب مزبور تامين شود ولی معھذا کتاب خاطرات پروين به 
ن نراقی شھادت داده ورفتن ثريا به اطاق خواب شاه دررامسروديدن پروين غفاری موضوعی که احسا

   .باشد ھيچگونه اشاره ای ندارد

  ازدواج چهارم شاه 

اين تحريرجای کافی ندارد که به اتھاماتی که درکتاب تاسياھی دردام شاه به شاھنشاه ايران زده شده 
   :نراميخوانيمآباتفاق  ؛ه مشت نمونه خرواراستن استناد ميشود کآاشاراتی بنمايد فقط بيک مورد 

اشرف ازنظر اينکه بتواند نفوذ خودرابرشاه تحميل کند وحس جاه طلبی خودرابابدست گرفتن قدرت <
پوست  سال داشت واززيبائی فوق العاده ای برخورداربود ورنگ و ٢٠که حدود  را خود ارضاء کند دختر

. در اين بين اشرف چنان دا کرده بود باشاه مربوط کردلطيفی داشت وشکل واندامی موزون ومناسب پي
زاده آن پس آ خودراماھرانه بازی ميکند که موفق ميشود توجه شاه رابه دخترش جلب کند وازنقش 

 فريفته خود نمود و شفيق به بھانه ھای گوناگون به مالقات شاه ميرود وبا عشوه گری ھای خود شاه را
   .!زاده را احضار ميکرد ومخفيانه بااو نرد عشق ميباختآگاھی ھم شاه خود 

برقراری  ای محرمانه وخصوصی منجربه اين شد که شاه به مقصود خود که ارتباط واين ديدارومالقات ھ
مذھبی معمول  ن به بعد روابط نامشروع اين دو کس که درھيچ کيش وآ يک عشق ممنوع بود برسد واز

  )ھمان کتاب تاسياھی دردام شاه ١٧٩صفحه(              .>......ه به اوج خود رسيدنبود

د که درکتاب پروين غفاری جمھوری اسالمی مسئله باال را مطرح کرده احسان نراقی يادش نبو  :حاشيه

 ليل قرارذنه ساخت يک دروغی که ناچارشود خودش را  ،وردآنرا به شھادت ميآيادش بود  است واگر
  )ان حاشيهپاي( .دھد

  مصاحبه فاالنجي وازدواج چهارم شاه 

يا راست است که آ ؛ران داشته وميپرسدحبه ای باشاھنشاه ايمصا ۵٧ماه سال  اوريانا فاالنجی دربھمن
  ؟يدشما ھمسرديگری انتخاب کرده ا

نکه اين افترا توسط روزنامه فلسطينی آ پس از ،>نه خير ،اين افتراست<شاھنشاه با ناراحتی ميفرمايند 
  .نرا چاپ کردآبه داليل سياسی چاپ شد خبرگزاری فرانسه ھم  المحرر

 ن کسی که بعنوان ھمسرآفقط اين رابه شما ميگويم که  . منورآيک افترای مسخره وکثيف ونفرت <
. خواھرزاده ام که شوھرھم کرده . دخترخواھردوقلويمچھارم من نام برده ميشود خواھرزاده من است

روزنامه ھا که توسط افراد بی شخصيت وبی تربيت اداره ميشود  . بله يکی ازاست ويک بچه ھم دارد
ميکند من حتی  نميخواھم ازچنين چيزاحمقانه ای حرف بزنم وديگر برای بی اعتبارکردن من ھرکاری 

   عشقبازی ھای شاه = سنگر)  ١۵٩(صفحه                              >ن صحبت کنمآنميخواھم درباره 
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  چرا چنين اتهامي
الفين مخ چنين اتھامی که به شاھنشاه ايران بوسيله يک روزنامه عربی وبعد خبرگزاری فرانسه زده شد و

مھمترين ضربه ای است که  ،درجھه مسلمانان خارج ازکشوردرساخن اين دروغ نقش داشته اندشاه 
 در ازدواج وھمخوابگی با خواھرزاده  نه تنھا ،ميتواند به يک مسلمان خاصه فرمانده مسلمان وارد کند

فان اما چرا مخال ،اديان ديگريک جنايت نابخشودگی است جامعه اسالمی که حتی درتمامی جوامع پيرو
  ؟و اکنون ھم ھمچنان ادامه داردشاه به اين حربه ھای نامردانه متوسل ميشدند 

  پاسخ ويليام شوگراس 

   .پاسخ داده است نبه چرای مزبور اينچني »خرين سفرشاهآ«اب تويليام شوکراس درک

درصد افزايش داد دراين جريان شاه  ۴٠٠اوپک بھای نفت راحدود  ١٩٧٣درماه ھای پس ازجنگ اکتبر
اياالت متحده که وابستگی اش به نفت خارج ؛ شکاراترين نقشھارا ايفا کردآازجنگجويانه ترين ويکی 

   .که وارد کننده نفت بود اعتراض کرد ١٩٧٠. چنانکه درسال ھرسال افزايش مييافت

. ھيچکس ھيچگس نميتواند نظرش رابما ديکته کند< :مريکا رانپذيرفت وگفتآشاه ايران اعتراض 
  >.بلندکند چون ماھم انگشت خودرابلند خواھيم کرد اانگشتش راروی منميتواند 

کل ، نوعی شت پس ازجشنھای تخت جمشيد صورت گرفت ناگھان درنظرغربعافزايش بھای نفت که بسر
  )خرين سفرشاهآ –ويليام شوکراس (                                        .ديو وھيوال به شاه بخشيد

  تی آبقيه به فرصت 

***  

ه ی آمده است کشد شرح ه آن اشارهبزيرنويس پيوندی که در سايت پيمان ايرانيان در زيرنويس باال در 
بخش کوتاھی از يک پژوھش بسيار مھم است که نقش  ھر ايرانی را برای خواندن آن تشويق می کند. آن

در آن  استاد در خاک خفته شجاع الدين شفاو چھره راستين احسان نراقی را روشن می کند. نوشته 
  بسيار خواندنی است.  سايت
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