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  حقوقدان -اميرفيض

  آرادكتررزم 

 شاھد و .ستا رآوزيربھداری کابينه شاپوربختي آرادکتر منوچھر رزم  آقایناھنجار                ِ شاھد اين معرکه  
دريک مصاحبه ازشاھنشاه ايران ورضاشاه کبير تجليل  ، او معرکه گيری او حالت استثنائی معتبری دارد

فرين اختصاص به ايشان دارد يعنی فلسفه شاھنشاھی آودرمصاحبه ای عبارتی دارد که  ھمراه با  دميکن
 <سلطنت درفرھنگ ومنش ايرانی مانند خورشيد است که اقمار: ايران را چنين تفسير وتحليل ميکند

 ردی دفرھو بيژن آقای ودرمصاحبه با ن ميگردند واگرخورشيد نباشداقمارھم نيست>آ بسياری به دور
 وردند> پنبهآمردم بايد بدانند که اينھا چه بسرشان  عبارت <شاھان پھلوی کارنامه خوبی ندارند و پناه

   .شاھان پھلوی ميزندوقدردانی ھای خود وملت ايران راازتجليل 

مالحظه  .نھضت اوست و روزنامه پيام ايران متعلق به بختيار نوشته چقدر شبيه ،عبارت ايشان که نقل شد
  :ائيدفرم

سال چه  ۵٠گاه شوند که سلطنت پھلوی ھا درطول آ<من ميخواھم اين انديشه رابپرورانم تانسل جوان 
   )٢۴۵(پيام ايران احمد انواری شماره                                              >ورده اندآ آرويرانی ھا بي

نديشه ھا ومصاحبه ھا وکتاب يکرنگی چقدر ھماھنگ وھم معنای با نوشته ھای بختياردرجزوه مبانی ا
   .اوست

 تراود که برون اين ضرب المثل که (ازکوزه ھمان فکرميکنم شما ھم موافق باشيد با ،آرادکتررزم  آقای
  دراوست)

  شخصيت درشهادت

 گرا ورده شود وآئه مصاحبه ھای متضاد ايشان شخصيت سياسی اوبه گمانه زنی رااقصدی نيست که با 
 شنائی باشخصيت شاھد به اعتبارآنميتوان بدون  مد، برای اين است کهآصرھم بميان اين اشاره مخت

 واشاره مزبور کليدی است برای ورود به شخصيت ايشان درنقل روايات و ،شھادت او رسيدکی کرد
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 ت درباره شاھنشاه (به روايت دربار=  تھيه شده ازدن گذشته چون درقلب شھاآ او واز شھادت واخبار
   .، استثنای مورد جايزنيست)وری اسالمی اشاره ای به شخصيت شھود شده استسوی جمھ

  مراتب شهادت ايشان

 اب بسيار ن آ که موارد دوم وسوم ؛مراتب شھادت ايشان که درسھم اين تحرير قرارگرفته سه مورد است
  .اھميت است

 مبتال ب قوای جنسیه مصرف قرص ھای تقويگواھی مبنی براينکه شاھنشاه ايران بواسط - مورد اول

  .(فيلم بی بی سی براويت دربار) .به بيماری سرطان شده اند

تحرير، وارد اين بحث نميشود که برفرض صحت اين خبر، افتراواتھامی شناخته نميشود که نيازبه اثبات 
 راآن دقيقا متوجه شخصيت شاھد يعنی دکتررزم آبوسيله شھادت داشته باشد ولی اثبات بی اعتباری 

  .اشدميب

   :ستآراروايت ويا شھادت ايشان بدالئل زيرمقلوب وبی اعتب

 نه درحيات شاھنشاه و آرادکتررزم  آقایشاھد يعنی  ؛وپنجسال ازدرگذشت شاھنشاه ميگذرد سی 
را برای معاينه  ابدا دسترسی به بيمار ومکزيک ومصرمريکا آ نه درايام بيماری ودرمان در

 یيبی را نتوان يافت که نسبت به مرگ ويا علت بيماری مريضنداشته است. تصور ميکنم دردنيا طب
گذشته است به خود صالحيت اظھارنظر درباره  ن بيمارآسال ھم ازدرگذشت  ٣۵ که معاينه نشده و

. يقين براين است که يک طبيب باشخصيت ومسئول چنين اظھارنظرھائی علت بيماری بيماررابدھد
  .دعادی نه پزشکنھم براساس ادعای يک فرآ ؛را نميکند

بيماری وسرطان شاه بعلت مصرف قرص ھای تحريک کننده  مبنی براينکه آرادکتر رزم  ادعای 
که بوسيله جمھوری  )بروايت دربار( ست که در صحنه سازی فيلما رابرای اولين ب ،جنسی بوده

! که به اتھام مردبازی شاه آراجای شکرش باقی است  که رزم  .ی ساخته شد مطرح گرديداسالم
ن آبوسيله يکی ازعوامل جمھوری اسالمی ساخته شده استناده نکرده است. چه تفاوتی بين 

دکتررزم  وگذارنده آن به دھان ماموربی شرافت جمھوری اسالمی با احسان نراقی که سازنده خبر
  ميتوان يافت؟است،  آرا

نراقی اقتباس کرده است  ان احس ازخبرمزبوررا  آرادکتررزم  به شھادت ھمان برنامه به روايت دربار
ت نسب را دم فاسد درخدمت جمھوری اسالمی آنظريه يک ن حد باشد که آ تصورنميکنم شان يک طبيب در
ه برشخصيت شاھد شناخت تمسک کند واين خود ميتواند دليل ديگری ن آبه مسائل طبی نافذ بداند که به 

   .شود

مريکا آشاھنشاه چه در جچيک ازاطبای معالمورد تائيد ھي آرادکتررزم  آقایاظھارنظروشھادت  
شھادت داده کوچکترين  آرادکتررزم  آقاین مورد که آ ويا دراطريش قرارنگرفته واساسا در

   .ميزی ھم نشده استآاشاره ترديد 
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اه يادی پزشک شاار علم گفته است که تيمسآقای اسد هللا ژان برنارد طبيب اطريشی شاھنشاه به  
بيلچه باغبانی نميداند ولی نگفته است که قرص ھا تقويت جنسی  با را فرق بين چاقوی جراحی

   .سبب بيماری سرطان شاه بوده است
ت رااه دقايق بيماری ودرمان شاه اشخرين سفرشاه که بآويليام شوکراس نويسنده کتاب  آقای 

  .اشاره ای نداردواحسان نراقی  آراادعای دکتررزم به دقيقی دارد مطلقا 
ده رااعقيده دارند که داروھای مصرفی شاھنشاه بعلت بيماری سرطان  سبب تضعيف  تمام محققين 

 آقایھيچيک ازانھا به ادعای باطله  ١؛وتصميم گيری ايشان نسبت به وقايع کشور بوده است
  صحه نگذاشته اند آرادکتررزم 

 ٢٢مريکا بمناسبت سالگرد منحوس آافق درمصاحبه رضاشاه دوم ازھمه مھمتراعليحضرت  
 <تجويز داروھای غلط وتشخيص و :مورد بيماری وعلت مرگ شاھنشاه فرموده اند بھمن در

  با داروھای تقويت جنسی فرق دارد) ،( تجويز      >درمان غلط موجب مرگ زود رس پدرم شد
ند با خود بردند وبعدا گفت فالندرن نمونه ھای خون شاه را ژرژ دکتر پرفسوربرنارد و بنوشته علم، 

   .بنوعی سرطان غدد لنفاوی مبتال شده استکه شاه 
 مريکائی پس ازمعاينات الزم ومطالعه پرونده پزشگی شاه به صراحت ژرژآبنيامين کين  دکتر 

  .فالندرن فرانسوی را مسئول پيشرفت بيماری شاه دانست وگفت تززيق کرتن درست نبوده

ميداد که قرص ھای خاص سبب  مريکائی تشخيصآبنيامين کين  درست بود دکتر آراادعای رزم  اگر
  .گسترش بيماری شاه شده است درحاليکه تزريق کرتن را تشخييص داده

نشان ميدھد ازجمله ھرنوع داروی شيمائی ويا گياھی ونيز  زمايش خون ھرچيز ناموزون درخون  راآ
ه زمايش خون ھيج اشاره ای بآ ان مجرب باکن پزشآولی می بينيم که  ،ورجنسیآقرص ھای اشتھا 

احسان نراقی  آرارزم  آقایزمايشگاه خون آشايد ھم  .نکرده اند و احسان نراقی آرادکتررزم  آقایادعای 
   .بوده است

  ادعاي فاسد بسيارمهم  -٢

    .است مسعود صدر آقای عنوان شده درمصاحبه با مراتب آرارزم  آقایادعای دوم وسوم 

به ابطال کشيده نشود مسيرتاريخ  اگر دعی شده،صدر م آقایدربرنامه  آرادکتررزم  آقایادعائی که 
  .مبدل گرداند ۵٧ميشه به يکی ازفصول شورش را ميتواند درلفاف دروغ برای ھ ۵٧شورش 

  )خواهش دارم بادقت بخوانيد(ادعاي ايشان چنين است 

ژانويه ازکشورخارج شدند. اعليحضرت  ١۶بختيار روز ششم ژانويه رای اعتماد گرفت اعليحضرت روز 
دعوت کردند وخطاب به افسران گفتند که را  بودند با حضوربختيار مه افسران که گويا سی وچند نفرھ

درغياب من ازدولت بختيار حمايت واطاعت کنند. دراين وقت که بختياربعلت کارھای مملکتی ازجلسه 

                                               
ھر شخصی حتا در حد قھرمان ھم که به بيماری ھولناکی مبتال بشود ھوش و حواس قدری پريشان می شود. يک زخم کوچک بر  - ١

  ک-سر انگشت به صورتی در می آيد که ھر انسانی را ھراسان ميکند.  ح
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بعد  و، دارم رخارج ميشوند وافسران ھم ميخواستند خارج بشوند شاھنشاه به افسران ميگويند بمانيد کا
  .ارتشبد فردوست اطاعت کنيد> <درغياب من از :خطاب به افسران ميفرمايند

وحتی حمايتی  ورده که شاھنشاه با نخست وزيران خود صادق آاين واقعه ساختگی را دليل  آرادکتررزم 
   .که ازسايرنخست وزيران کردند نسبت به بختيار روا نداشتند

نسبت به حمايت شاھنشاه ازبختيار چون بحث مفصل ديگری است  آرااين قسمت ازادعای رزم  -حاشيه

توجيه  آرات رزم آران پرداخته نميشود واين عدم توجه رانميتوان به قبول ادعا واظھآدراين تحرير به 
  .(پايان)   .کرد

 زه ات کسانی معرفی ميکند کراااظھرا که تاکنون درھيچ جا انعکاسی ندارد  خود             ِ منبع اين خبر   آرارزم 
     .ھم نبرده است نان نامآ

ارزش روايت رزم ست وحتی شھادت ھم نيست ومدعی شده روايت ازخودا آرابنابراين مطلبی راکه رزم 
   :راميتوان دراين بيت يافت آرا

  ھرروايت که شنيدی به ھوا بازفرست         کزروايت نتوان يافت حقيقت اثری

ولی درتحقيق وحقوق سياسی نميتوان به فلسفه باال عمل کرد  فلسفه ھوگو ست که راھنمای يک انسان 
   :متفکرومسئول است

  >ردروغي كه فاش نشود برگي ازحقييقت تاريخ خواهد شده<

  آرافساد درروايت دكتررزم 

  :وجود دارد ميتواند اينھا باشد آرافسادی که درروايت سازی رزم 

فردوست  آرازيرا بنابرروايت ساختگی رزم  – طرفی ارتش مشروعيت ميدھد  به اعالميه بی -١
فرمانده ارتش بوده وفردوست ھم صورت جلسه بيطرفی ارتش را امضا کرده است. ايجاد 

بقيه  و ۵٧مشروعيت برای صورت جلسه بيطرفی ارتش عينا منتقل ميشود برمشروعيت شورش 
  .قضايا

زيرا بختيارفاقد قدرت قانونی واجرائی برای  –تيارسلب ميکند را ازبخ اتھام تسليم دولت بختيار -٢
 يارتا بخت برای ساختن اين روايت است آرامقابله باشورشيان بوده است واين درست انگيزه رزم 

  .تبرئه کند را
دولت بختياررا موظف  ،فرماندھی برارتش درغياب شاه بوسيله دولت وبابودن شورای سلطنتی -٣

  ن ميساخت  ولی ساختن روايتآاعالميه بيطرفی ارتش ويا واکنش نسبت به به جلوگيری ازجريان 
   .مبراميسازد گرا ازاين اتھام بزر دولت او و بختيار آرادکتررزم 

معرفی ميسازد که تضاد ونقيض مزبور حکم احتياط  شاھنشاه رابه يک انسان دورو ومغلطه کار -۴
   د.دستورات قانونی شاه مستولی ميسازبرفرامين و را
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  آراداليل بی اعتباری روايت دکتررزم 

 رای اعتماد ازمجلس گرفت وشاھنشاه روز بختياربه اينکه درتاريخ ششم ژانويه  آراادعای رزم  **

مراتب وتشريفات سنتی مشروطيت ايران  شاھنشاه تا تحصيل ،ژانويه ازکشورخارج شد واھی است ١۶
روز خروج ازکشور تا بخيتاربا دريافت رای اعتماد  در ايران بودند و در رای اعتماد بختيار برای تثبيت

    .رای اعتماد مجلس به بختياربودند مد شاھنشاه درفرودگاه منتظرآمجلس به فرودگاه ني

 ن وروزنامه نويسان منتشرشده استرااتمام اخبارمنتشره روزھای خروج شاھنشاه دقيقا ازسوی خبرنگ
 زا رآروز قبل ازعزيمت شاھنشاه بختي ١٠به اينکه  آرازم . ادعای رو فيلم ھا در اينترنت موجود است

   . مجلس رای اعتماد گرفته بود واھی ودرراه روايت سازی اختراع شده است

 روز قبل ازعزيمت شاھنشاه ھمه افسران وبختيارجمع بوده اند  خبر ١٠به اينکه آراادعای رزم  **

  .دربارست برای قافيه سازی روايت آراساختگی رزم 

 تش رابه بختيارراافسرشرکت داشتند شاھنشاه وفرماندھی  ٣۵ن جلسه که حدود آ گفته است در آرام رز
رفتند وافسران ھم شروع برفتن کردند شاھنشاه گفت ازجلسه دادند ولی بختيار که برای کارھای کشوری 

   .عيت کنيدرمودند که درغياب من ازفردوست تبدارم وبعد ف بمانيد کار

 ؛کلمه ای درميان ندارد آراداستان سازی رزم  از  ۵٧شورش نويسی درباره  ويا تاريخھيچ محققی  **

درجلساتی که شاھنشاه  ؛پرخلل است کافر ساخته است ظاھرش ھم مانند گورآراداستانی که رزم 
حضوردارند اول شاه باتشريفات خاص جلسه راترک ميفرمايند وبعد حاضرين نه اينکه بنابرداستان رزم 

داستان ن آ افسران بشوند ومانع ترک ل بختياروسپس افسران جلسه را ترک کنند وشاھنشاه او آرا
   .به افسران ابالغ کنند راادروغين مبنی برنسخ فرمان تبعيت ازدولت بختي

ذاری واگ نھم بالفاصله بعد ازآساخته مبنی برواگذاری فرماندھی ارتش به فردوست  آراخبری که رزم  **

 افسر ٣۵ نھم با حضورآ رافرماندھی به بختي
ارتش چيزکوچکی نيست ونمتوان باور کرد 
که افسران مخالف شاه که درخارج 

کاھی  ازکشورسخت فعاليت ميکردند واز
ساختند ازاين يارتش  م کوھی عليه شاه و

گاه نشده بودند واين آواقعيت داشت  اگر خبر
درحالی است که کوچکترين مطلبی درمورد 

   .است مزبور انتشارنيافته

ارتشبده قره باغی که بسيارکوشيد  **

وازھرگونه شايعه وياخبری برای تبرئه 



 حقوقدان-اميرفيض -)۵شھادت مقلوب در باره شاھنشاه (                                         ٧از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٧/١٢شنبه) يکشيد (مھر

کتابی ھم نوشت  ابدا به اين موضوع اشاره ای نکرده درحاليکه اين خبردرصورت  خودش استفاده کرد و
   .اسباب مسلم تبرئه قره باغی است صحت ھمانطور که عرض شد از

  :اه را درمورد ارتش بقرارزيرخواندساله بيان شاھنش ليمونادی دربرنامه تالس صد آقای **

  <وظيفه شماست که ازدولت قانونی تبعيت کنيد> :محمد رضاشاه خطاب به ارتشيان گفت

   :بی بی سی فرمودند علياحضرت درمصاحبه با جمشيد بزرگمھر –شھادت علياحضرت  **

ا ارنخست وزيراست وبايد ارتش ببھرصورت بختي<<وقتی اعليحضرت ميرفتند به ارتش دستوردادند که 
   )١٣٩٠مرداد  ١٩(مصاحبه                                                      نخست وزير ھمکاری کند > 

نزمان ھم درج شد که <ھيچکس بدون اجازه من آخود بختيارچندين بار گفت ودرروزنامه اطالعات  **

مصادف با  زمانی بود که شايعه کودتای ر ت بختياراااين اظھ >درارتش حق اقدامی را نخواھد داشت
   .مده بودآارتش درميان 

 ن پاريس درعبارت <من ارتش راراابختيارپس ازخروج ازکشور درمصاحبه با باشگاه روزنامه نگ **

   .را فرمانده ارتش ميدانست يکپارچگی ساقط کردم که حمام خون نشود> خود از

  صدر آقايپا منبري 

  .دگاه نشوآ آراطرف مصاحبه با دکتررزم  مسعود صدر آقایاقص است اگرخواننده از واکنش اين تحرير ن

 يکسره وخودشان آراوقدری تعريف وتجليل ازرزم  آرات دکتررزم آرامسعود صدر پس ازشنيدن اظھ آقای
ته گف گذاشت خوب شاه اين را کنار راا را تائيد وگفتند <مگرميشود گفته ھ آرات دکتررزم آراتمام اظھ

ن برنامه، مصاحبه کننده آ شمادر مسعود صدر آقایاست. شما به تاريخ ايران حرمت گذاشته ايد ......> 
    ٢.بوديد يا قاضی

  واهي سومروايت 

ت او دعو اين است که بختيار اميد زيادی به ارتشبد فريدون جم داشت واز آرارزم  سوم دکترواھی روايت 
  .منصرف کرد ولی شاه اورا ازھمکاری با دولت بختيار مدآجم به ايران  ؛لندن به تھران بيايد کرد که از

   .ت  خود ارتشبد فريدون جم استراتاظھ آراودليل بربيھوده گوئی دکتررزم             ِ بھترين گواه  

                                               
اعتماد مردم را جلب کند پس از آن تيشه و تبری را  مسعود صدر ھمانند خيلی ھای ديگر نخست از راھی وارد شده است تا قدری - ٢

ودر گفته ھايش به ريشه درخت تاريخ ايران زده و » بی قافيه و وزنش«که با ساده لوحی مردم بدست آورده است در ھر قطعه شعر 
 ھای اين تبليغات نگاه» فک«در ھر برنامه اش به ترتيبی خمينی و قدرت فايق اسالم را به رخ کشيده است. تنھا مردم ساده لوح به 

 ک-ميکند. ح



 حقوقدان-اميرفيض -)۵شھادت مقلوب در باره شاھنشاه (                                         ٧از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠٧/١٢شنبه) يکشيد (مھر

ليمونادی دربرنامه  تالش صد ساله گفتگوئی با فريدون جم داشته که  آقایھفته قبل ازدرگذشت جم  دو
  .راثابت ميکند آراادعای رزم بودن  واھی وساختگی 

نده ايد حاال برای چه مرا راا مدم رفتم حضورشاه وعرض کردم شماکه مرآوقتی به ايران « :جم گفته
 ار من گفتم بختيار ؛ببيند نکرده ام بختيارخواسته است شما را احضار راا خواسته ايد؟ فرمودند من شم

نقش وزيرجنگ تجديد  تصميم دارند که دربعد عرض کردم حاال اعليحضرت  نمی شناسم و......
ت سابق را خواھد داشت واضافه کردند که راااعليحضرت فرمودند نه وزيرجنگ ھمان اختي ،نظرفرمايند

ت با درمشور« :ارتشبد جم درھمان برنامه گفته است .»کشور بابختيارھم مالقات کنيد ت ازشبرگ قبل از
   »رخدا حافظی کردم وبه لندن برگشتمد ومنھم ازبختياندانستفردوست ايشان صالح 

 درکتاب فردوست بطور مفصل ماجرای مشورت ارتشبد جم با فردوست با حضور قره باغی و(
  ت)سرلشگرناظم  ذکرشده اس

 چگونه جای فردوست وشاھنشاه را عوض کرده است تاھمه تقصيرات  و آرامالحظه ميفرمائيد که رزم 
  .زدبه گردن شاھنشاه بيانداراا کوتاھی ھ

 آقایيدم وبرنامه مصاحبه با خاصه با اميد دانا را د آرادکتررزم  آقایوقتی بنده برنامه ھای مصاحبه 
 ایآقھسته زيرگوش آتا  اشت ھمراه با نارضايتی رسيدمشنيدم به اين بردصدر وفرھودی وعباسی راھم 

  بگويم:  آرامنوچھررزم  دکتر

  يد  گزيده تربرد کاالآچو دزدی با چراغ 

  

   

  

  

  

   

    

  

   

  

  

 


