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  شهادت مقلوب اعليحضرت
  حقوقدان –اميرفيض 

ن آ،  اعليحضرت بياناتی درباره سازمان امنيت واطالعات کشور فرموده اند که نقد وتحليل فوريه سال جاری ١٩درتاريخ 
   .صيب اين تحريراستن

ن زمان ھمراه بود ومن آفرموده اند <درروزھائی که درتايلندبرای ديداريک محيط کشاورزی رفته بوديم، وزيرکشاورزی 
ن مجموعه کشاورزی تھيه کرد وزيرکشاورزی آانتقادی از صحبتھای وی کردم. روزنامه، گزارشی ازحضورمن بعنوان 

  ١ ازاين انتقاد ناراحت شد. پيام داده بود که اين انتقاد به مصالح کشورنبوده است ونبايد مطرح ميشد>

  ه اند که:اعليحضرت ازاين ياد خودشان چنين نتيجه گرفت

 –زادی مخالفين جدی حکومت وفعالين ھست آزادی انتقاد رانداشتم چه انتظاری درمورد آتی من بعنوان وليعھد، ق<و
بگيروبه بند پاسخ امنيت مردم خارج شده وھرحرف مخالفی راباعکس العمل  ساواک ازوظائف خود برای حفظ

  >دادوازوظائف اوليه خود بطورکامل خارج شد

**  

نھم درتايلند، انتقاد برداربوده آ ،اعليحضرت معلوم نيست که وزيرکشاورزی چه گفته است که بنظر وليعھد وقتدربيانات 
 ھمچنين معلوم نيست که انتقاد وليعھد درچه موضوع وباچه بيان وکلماتی بوده که بنظرمسئولين، انتقاد مزبور در است.

  .راستای مصالح کشور نبوده است

د وواجد ارکان انتقاد نباشد اساسا انتقاد محسوب نازاينجھت ضروری است که اگرمعلوم نباشمعلوم بودن آن دومورد 
  .مد)آ(توضيح خواھد  نھارابه خود ميگيردآايراد ويا نصيحت وامثال  نميشود وباب نظر ويا

به  وقاطعانه  ست، نتيجه معلوم گرفتازموضوعی که نامعلوم انميتوان که  وفراست اعليحضرت پوشيده نيست برکياست
که خروج ازوظائفش راھم  ،ن محکمی نه تنھا درمورد انتقادآحکم محکوميت ساواک رابه  ،ن موضوع نامعلومآ اعتبار

  .ن کردآضميمه 

م است ھمانند نامعلو  آنمدعی به ھم ادعا و ھم کهاين عمل يعنی قضاوت اعليحضرت نسبت به ساواک ازمجرای بيانی 
 ،برجھل. «معلوم استکسی رامحکوم کند که نه ادعانامه اوخوانده شده است ونه نوع اتھام اون است که قاضی دادگاه آ

   »ثاری ھموارنيست جزتاسفآھيچگونه 

  مرجع قضاوت 

سخنان  ،درتايلند ايران  ه وليعھدست  کپايگاه قضاوت ا ،دربيان وياشھادتی که اعليحضرت ايراد فرمودند مصالح کشور
 کافی ويا ناقص مصالح کشورمان ميدانسته اند ودرمقابل وزير ونا وزير کشاورزی وقت دولت شاھنشاھی ايران را

   .مسئولين کشورمان انتقاد وليعھد رامناسب مصالح کشورمان نميدانستند

تا  ١۴وانی است کشاورزی تايلند باوزيرکشاورزی است که درتورشرکت دارد ياباج تور در يا تشخييص مصالح کشورآ
  سال که عنوان وليعھد راھم داراميباشند؟ ١۶

                                               
بجز تارنماھايی که به ھرترتيب به ايشان وابسته است به نقل از  گفته منسوب به اعليحضرت در چندين تارنما بجز تارنمای شخصی ايشان و - ١

 ک-يک گفتگو در پالتالک  آمده بود. ح
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داب آازبه توجه دارد به به خيلی ازمسائل ني ،ميھمان دريک کشورخارجی ازسوی يک توردولتیاعالم مسائل ويامواردی 
 ومسائل تابعه که تصورنميکنمم معامالت کشاورزی وفرھنگ جميھمان دار، به روابط سياسی وح رسوم کشور و
  .ن زمان داشته اندآدر قوف الزم ران مسائل وآوليعھد گرامی ما به  الحضرت وا

چيزی که اصال  سی) –بی  - تحقيقات بی –ھم ديروز خواندم که گوشت سگ گرانبھا ترين گوشت درويتنام است (ماخذ 
نھا ھستيم بايد آميشود. مقصود اين است که ملتھا عادات ورفتارمخصوص به خودشان رادارند وقتی ميھمان ن باورمان

   .رارعايت کنيم وصحبتھا برخی مسائل

 ر به وزيرواين خيرخواھی راھمانطورکه معمول است ازمجرای نظ، وليعھد البته که خيرخواه مصالح ايران بوده اند
 .درست نيست ن ھموارساختنآبر ثاریآ و واين بارزه را انتقاد شمردن ائد منتقل شده استکشاورزی اعالم داشته وبه جر

 بکلی متفاوت است. گرچه متاسفانه توده مردم بين انتقاد ونظر و ،انتقاد ازيک شخصيت حکومتی ارکانی دارد که بانظر
ن حساسيت الزم رانشان نميدھند ولی تفاوت آاندرز تفاوتی منظور نميدارند وبه جايگاه مصرفی  له وپند ِ گ  واعتراض 

 وھمين عدم جوازاست که در مصرف گردد ،دريک مقام مشترک ،اجازه نميدھد که انتقاد بانظر ،نھاستآمھمی که بين 
   .بيانات اعليحضرت ايجاد اشکال وبی اعتباری کرده است

امثالھم ھمه ازريشه خيرخواھی وبقصد رفع انتقاد، اعتراض، استيضاح،  مالمت، گاليه، سرزنش،  نظر، پندو اندرز و
يی . <ھرسخن جاجايگاه وموقع خاصی رامنظور داشته است ،ھا وجايگزينی نيکی ھا ست ولی جامعه برای ھريک بدی

ازباب مثال استيضاح روشی است که نمايندگان مردم نسبت به دولت رساگر موضوع است  وھرنکته مکانی دارد>
<پدری  :چنانکه درگلستان ميخوانيم بکارمی بندد دوپند واندر راھم پدرواستاد به فرزند وشاگر تبکارميبرند ونصيح

  فرزندان راپند ھمی داد ........>

درمسيرانتقاد حرکت ميکند انتقاد  ،روابط حقوقی مردم باحکومت ،حقوق سياسی وبطورکلی نظام متکی به قانوندر
  ن انتقادی است که آمشروعيت واعتباردارد و درجامعه سياسی تنھا بصورت انتقاد قانونی

 متوجه نقص قانون  -١
 .ن باشدآمتھم به ناديده گرفتن قانون وياشدت بخشيدن به  ،منتقد عليه -٢

   .درصورتی که اين دورکن وجود نداشته باشد، انتقاد نيست ونظراست و

ورسيدگی قرارداده وھمچين برمنتقدعليه الزم ، برای دادستان ايجاد تکليف ميکند که انتقاد رامورد توجه یانتقاد قانون
گی دادستان ملزم به حراست ازقانون است داست که ازخود دفاع کند زيرا انتقام ازمبانی قانونی شکل يافته وجامعه بنماين

   .بعبارت ديگر، انتقاد پشتوانه قانون دارد ونظر فاقد پشتوانه است

  .(مجريان قانون) نباشد، نظرشناخته ميشود،  نه انتقاد انتقاد اگرمتوجه قانون ومسئولين کشور

متوجه شرع وشريعت است  درحقوق اسالمی، انتقاد تحت عنوان امربه معروف ونھی ازمنکرارائه شده است. معروف،
   .ھمانطور که  انتقاد درحقوق سياسی متوجه قانون است

  امـــــا نظر

نھا آع بطورطبيعی حق اظھارنظررانسبت به کليه اموری که بنحوی بامنافافراد جوامع بواسطه اشتراک منافعی که دارند 
 نظر، .نفع جامعه وکاستن خسران ھاست ،وھدف نظردھنده، منظورن مواردآمشترک وموثراست پيداميکنند ودرھمه 

الرعايه نيست برای حکومت ونه برای اشخاص الزم د قبول نظر نه که اليتناھی داربرعکس انتقاد دامنه ای وسيع وبل
   .ن استفاده بشودآی منافع جامعه وافراد ايجاب ميکند که نظرحفظ وبايگانی گردد تا اگرروزی الزم شد ازلو
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    .مدعی است شخصيت ومضربه ،چنين برداشتی باطل

درذھن او  ،وریآوری است وکمک به فکرکسی است که ممکن است بھرعلتی موضوع مورد ياد آتذکر، به معنای ياد
   .طوسی تذکررايکی ازخصائل وفضائل انسانی شمرده است نصير خواجه  ؛ماده وحاضرنباشدآ

، تذکريکی از اسباب ھرکس به تذکرنيازدارد د.نبديده ميشوآد نميخوان تذکرچه شفاھی وياکتبی کهانسانھا ازطريق 
   .تمام قوانين برمبناوماھيت تذکراست ساختمان حقوقی جامعه است.

سالگی که مدام به ايرانيان وبيشترايرانيان خارج ازکشورتذکرات ميدھند  ۵٠قابل قبول نيست که اعليحضرت درسن 
سال قبل به ايشان داده شده ومعلوم ھم نيست که  ۵٠تذکرات ايشان ھم به التيماتوم نزديک است به تذکری که وحالت 

ِ                        مالک حکم  بگيرو به بند افراد ودر ،ازباب چه وچه کيفيتی بوده  .ھايت خروج ساواک ازوظائفش را بگيرندن      

  قضاوت عاميانه وقضاوت عادالنه

سازمان ھای دولتی وحتی شخصيت ھای حقوقی انتفاعی وغيرانتفاعی وامنيتی ، قضاوت نسبت به عملکرد دولتھا
رسی وارزيابی قرارميگيرد نه ھرکاری بطور جداگانه  اينکه مورد بر يعنی کل وجزء عمليات ،دبرضابطه کليت قراردار

بوده منوط به  ضررنشان ميدھد ويا برنامه دولت موفق وياناموفق گفته ميشود بيالن فالن شخصيت حقوقی نفع ويا
  .ن شخصيت استآ بازبينی وسنجش کل عمليات دولت ويا

    .درحقوق اسالمی ھم باب معاد تمام اعمال انسان ھادرميزان قرارميگيرد نه يک کارخوب ويابد

ن آکه عاميان به  است وقضاوت عاميانه مترقی است قضاوت قانونی وعادالنه اين نوع قضاوت که معمول کشورھای
   .ن شخصيت حقوقی حکم ميدھندآ ين است که يک کارخوب ويايک کاربد رامالک گرفته ونسبت به دولت وياعادت دارند ا

خودش خارج که ساواک از وظائف  ونتيجه گرفته شود مالک نمونه قضاوت سطحی وعاميانه ھمين است که يک تذکر
 بازبينی وارزيابی و را ت کشورودرست اين است که کل خدمات ساواک برای تامين امني شده بود وقضاوت عادالنه

  ٢ .يانداد نرابررسی وسپس حکم به محکوميت ساواک دادآمشکالت تحصيل 

  داستان بگيرو به بند 

دراين تحريربه شھود ووقايعی اشاره خواھد شد که مبطل ادعای بدون دليلی است که اتھام بگير وبه بند رابه سازمان 
  .يران داده وميدھندلت شاھنشاھی اامنيت دو

  خودمن –اول  شاهد

دراجرای اصالحات ارضی درفارس  ،درجريان انقالب شاه وملت درست ھمزمان باترور يکی ازمھندسين کشاورزی مامور
نطری به که حاکی ازجوسنگين مخالفت بااصالحات ارضی بود اينجانب درروزنامه کيھان مقاله ای نوشتم تحت عنوان <

ن سال که آ. درقانون اساسی کشوراست فالل شد که اصالحات ارضی خالاستد ،ن مقاله انتقادیآ> ودراصالحات ارضی
 تصورميکنم سال اول ويادوم وکالتم بود يک وکيل تازه کاری بودم ووکالت شخصيت ھای خانواه سلطنتی راھم نداشتم و

 لی معھذا بااصالحات ارضی بود موکل من بشمارميرفت و کلينی چون فرمانفرما که ازمالکين بزرگ ومشمولمو ،برعکس
ورم که کوچکترين آن مقاله مورد توجه مخالفين اصالحات ارضی قرارگرفت معھذا خدای ايران رابشھادت ميآنکه آ

واين شھادت تاکنون چندين باربمناسبت ھای مختلفی  ،نھا نداشتمآاحضاروامثال  مزاحمتی تا چه رسد به بگيروبه بندد ويا
   .ه استداعالم گردي

                                               
از د انتقاد از دستگاه ھای امنيتی دولت متبوع آنھم از سوی اشخاصی که در جايگاھی معتبر قرار گرفته اند اشتباھی غير قابل بخشش است. انتقا- ٢

 ک- خود در مقابل آيينه است. ح
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يرروبه بند ساواک داده اند درباره بگ بايد وحق دارم که ازبيانات اعليحضرت وحکمی که ،ضيهبنابراين بنده شاھد ق
   . متعجب ودرمقام دفاع برايم

  شاهد دوم حاج سيد جوادي

. دراين مورد به گزارش ستاول به بينيم که حاج سيد جوادی چه موقعيتی نزد مخالفين رژيم قانونی کشورداشته ا
   .مريکا رجوع ميکنيمآبه وزارت خارجه  ١٩٧٩ايران بتارخ ھفتم فوريه مريکا درآساليون سفير

ژيم مورد تحسين واعتباراست ماسال گذشته ودرمحافل مخالف ر (!) ستنده برجسته ا.......حاج سيد جوادی يک نويس«
ته ھا ورابه وزارت خارجه فرستاديم وتوصيه کرديم اين نوشا درباره تماس بااوگزارش کرديم ومجموع نوشته ھای

  ترجمه شود ........

اين > پاسخ به مسلسلھاستن <آمقاله ای ازحاج سيد جوادی درچھارم فوريه درروزنامه اطالعات منتشرشده که عنوان 
لحن مقاله به زبان فارسی بسيارزھراگين است ھدف > ارتش ازچه چيزی دفاع ميکند ......< مقاله يک تيربزرگ دارد

ژنرالھا نوکران  ،ست که. موضوع مقاله اين اھستن ژنرال ھا وبقيه نيروھای مسلح ن تفرقه اندازی مياآروشن 
ديکتاتوری وحمايت  حفظ امتيازات رژيم رھارابرایين کاکورکورانه شاه بوده اند ومردم راکشتارکرده اند وھمه ا

ن آششھای خودرابکارميبرند تامانع  مريکا کرده اند  اين ژنرالھای جنايتکارھمه کوآازصيھونيسم بين المللی وامپرياليسم 
  شوند که افسران شرافتمند که...............

د حاج نمده باشآورده شود تعجبی ندارد که ژنرالھا ازاين مقاله به خشم آزبان مقاله خشن ترازان است که دراين خالصه 
ساليوان   »باشد .................وشايد وزيراطالعات  سته ادسيد جوادی که بعنوان عضو دولت موقت بازرگان نامزد ش

  »مريکاآاسناد سفارت  ٢٧جلد 

ضرورت برخورد قاطع ولزوم نابودی ضد انقالب ورژيم سابق وتاکيد براعمال حاج سيد جوادی درمقاله ديگری <
   >نھارا نوشتآزوم مصادره اموال واعدام رژيم سابق ولخشونت بيشتر نسبت به طرفداران 

 يران چندين نامه به حضورشاه نوشت که مملو ازاتھامات تند وبی دليل واين چنين موجودی درزمان سلطت شاھنشاه ا
به چاپ رسيد که يک  >نامه ھاانتقادات زننده بود واين نامه ھاھمگی درجرائد وقت منتشرشد وبعدا بصورت کتابی بنام <

نرابا آب وتاب آازھرايراد ونارسائی کوھی ساخته و ای صفحه ٢٢٠ست اين کتاب ن درکتابخانه سنگرموجود اآنسخه از
ھنگاميکه يک لایر به بھای بنزين افزايش داده شد اودرمقاله ای  –ست ازباب مثال تمام به حساب منفی شاھنشاه نھاده ا

  .>نھا اين تصميم راگرفته استآزار آتن مردم ازاستفاده وسيله نقليه خصوصی ودولت برای محروم ساخنوشت <

ه وزارت خارجه کشورش فرستاد چون ربنآان ن مقاله عليه ارتش شاھنشاھی که ساليوآحاج سيد جوادی بعد ازنوشتن 
يت سردمداران رژيم .  به گزارش زيرتوجه کنيد وحيرت نمائيد ازحمانگران بازداشت خود بود برای خود مخفيگاھی يافت

    .شاھنشاھی ازاو

   ٢٣/٨/۵٧تاريخ گزارش  –خيلی محرمانه «

 صغر حاج سيد جوادی راعلی ا ،اگرشرائط بحرانی شد سناتورمسعودی باکيان کاتوزيان تماس حاصل واظھارداشت
 را ،  ھمينکارعيت شدکيان گفت فعال جای اوخوب است اگرموق ،من ميتوانم کاری برای اوانجام دھم ،بفرستيد منزل ما

 ٢۴ميکنم چون باالخره من سناتورھستم ومصونيت دارم وبنده قول ميدھم ھرمانعی که برای ايشان ايجاد شود ظرف 
   .»ھمه موانع رابرطرف نمايم وبعد تماس قطع شد ساعت

زداشت شود ست باعلی اصغرحاج سيد جوادی ازھم اکنون پيش بينی کرده است که ممکن ا< :ستگزارش اضافه کرده ا
(فرازھائی ازتاريخ انقالب صفحه   .اينرو برای جلوگيری ازاين موضوع درصدد مکانی برای مخفی نمودن خود ميباشد از

٢٢٨( 
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> باگروه انتخابی مخالفين پرت –اسکودرو مريکا بنامھای <آدونفرازمامورين سفارت  ١٩٧٩ژانويه سال  ١٨درتاريخ «
تش زدن بانک ھا نھا بشدت مدعی بودند که آآ .نددکراج سيد جوادی بود مالقات نھا حآنفربودند وسرشناس ترين  ١٢که 

       »ين اتھامات استاندارد شده نداشتيمنھا به اآماشانسی درفھماندن «گزارش مزبورميگويد که   »استوغيره کارساواک 
  )٨۴اسناد سفارت صفحه  ٢٧جلد (

بگيروبه  يگانه وغيرهبتحريکات وتماس با نآونامه ھابه شاھنشاه ون مقاالت آيا حاج سيد جوادی به مالحظه نوشتن آ
  ؟بند شد

ن گزارش اھمانطور که ساليودستوروتحريک او مثله شود وارتش سبب گرديد که سرھنگ وجدانی با بودن اوزاد آ ويا
  .کشيده شود وبيرحمانه گروه کثيری ازافرامسلح شاھنشاھی کشتارشوند به نفاق ودودستگی ،کرده

   شهادت سوم نامه سه امضاء

صادرشده  ١٣۵۶که درتاريخ بيست دوم خرداد ماه سال  ،فروھرداريوش سنجابی و کريم ،بختيارشاپورسه امضای نامه 
 .درست سه ماه قبل ازتاريخی است که سنجابی وبختيار وفروھر وعده ای ديگر درکاروانسرای کرج جلسه ای داشته اند

   .د منتشرشده استنرنميگيردستگيروبختيار تحت تعقيب قراسنجابی وفروھر وعده ای  وقت، که بوسيله حکومت نظامی

ستبدادی متھم کرده شاھنشاه رابه نقض قانون اساسی وايجاد حکومت ا شکارآدرنامه مزبور پاراگرافی است که صريح و
    .است

باتوجه به اينکه دوماه قبل ازاين نامه، سنجابی وفروھربعلت تشکيل جلسه برای ھمکاری باخمينی وتبديل رژيم کشور به 
مريکا دائربراينکه بختيار آ) وباتوجه به اسناد منتشره سفارت مريکاآاسناد سفارت بودند (جمھوری دستگيرشده 

 وباتوجه به اعالميه سه ماده ای سنجابی دائر به غيرقانونی بودن سلطنت  منتظرفرصتی است که عليه شاه اقدام کند
ون اساسی با قصد سوء واراده زمينه سازی قرينه گرفت که نيت واقعی درنامه سه امضا واتھام نقض قان نھاراآميتوان 

   .بوده است وتبديل نظام کشوربه جمھوری اسالمی  برای موفقيت شورشيان

اارسال گزارش وب ام قانون شکنی به شاھنشاه رادنبال درحاليکه سازمان امنيت کشور تکليف داشته موضوع نامه واتھ
ن سه نامردی که آامنيت نه تنھا به اين مھم اقدام نکرد بلکه سازمان   .داگاه صالحه خواستارگردد از نھاراآالزم تعقيب 

  ٣ .نھاراثابت کرد حتی احضارھم نکرد تاچه رسد به بگير وبه بندآزمان درجه نامردی وبی شرمی 

                                               
در دوران خدمت اداری خويش شاھد بسياری از خطا ھايی بوده ام که می توانست آن افراد را در زندان ھا جادھد ولی نه تنھا ساواک با آن  -  ٣
بت نس »شاھانه ابراز خرسندی«ذکر ھم نداده است بلکه به خدمت اداری آنھا خاتمه ھم داده نشده است. نمونه ای از آن در پی گم شدن يک راد تاف

رگز بدست نخست وزير نمی رسد وبا وجود ھ »متن خرسندی«به نخست وزير وقت (اميرعباس ھويدا) در رابطه با سيل جنوب ايران بود که آن 
مورد » ، يا سابوتاژخرابکار«تنبيه می شوند ولی ھرگز به عنوان فقط  سه ماه از حقوق ماھانه محروم می شوند اينکه کارمندان مرتبط با آن 

در ميان ما درگذشته اند وکارمندان  (چھار نفر) تن ازدو  بسيار پيچيده ھنوز زنده ھستند.  هعينی اين واقعشاھدان  خذه ساواک قرار نمی گيرند.موا
  ک- ح نيستند.


