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  بوقت عبور ايتی ازدور      بسپارد به کسد روھرکه دار

  حقوقدان -اميرفيض

 برخی رويداد ھا حتی قتل وجنايات بعلل مختلفه درجريان رسيدگی قرارنميگرد ولی ديده شده است با
ربمناسبت بروز حوادثی رسيدگی ھمان رويداد ھای مسکوت مانده وارد جريان تشگذشت سالھا به عللی وبي

قابل دسترسی  ن زمان خيلی ازشھود ودالئل ازبين رفته است ويا اگرھم موجود باشدآ البته در .ميشود
ازھمان ابتدا نبايد اميد به تحقيق وتفحص  ،صه ترور ھا که جنبه سياسی داردوبرخی جنايات وخا ،نيست

  .انتظار داشترا ن آدرست نسبت به 

اينجاست که برمحققين وشھود قضيه تکليف اخالقی وارد ميشودکه اطالعات ونظرخودشان رانسبت به 
ه شنا روايت وشھادت خودرا بآوبعبارت  مسيراستفاده قرارگيردموضوع نھادينه کنند تا بموقع مقتضی در

   .ھا منتقل کنند هديگران ويا نوشت

ھويت شاھنشاھی  بنده که افتخاردارم عضو کوچکی ممکن است ازجامعه تحقيق دربخشھائی از مسائل
ت  نربوطه به تداوم سلطبه موضوعی که دربستر تحقيق مسائل م احساس تکليف ميکنم تا ؛ايران باشم

ن درباره مرگ واالحضرت شاھپورعليرضا پھلوی است به عنوان شاھد تحقيق اعالم آ ورسيده ام  ايران
   .روزگاری مورد توجه واستفاده عدالت گران قرارگيرد ،دارم تا شايد روزی

  يشهادت تحقيق

، نه حاصل شنيدن ونه شھادت تحقيقی
مقصود ازشھادت تحقيقی  .ديدن است

تحقيق نسبت به اين است که درجريان 
ئی برخورد شده درس ھاآمسائلی به 

درس ھا برای قاضی تحقيق  آن آاست که 
ممکن است راھنمای رسيدن به حقيقت 

   .باشد

  مخالفت با تداوم سلطنت 

مريکاست که انتقال آاولين سندی که بعنوان يک دليل مستند درمقام شھادت قراردارد اسناد وزارت خارجه 
والجرم تداوم حقانيت سلطنت را منتفی  اساسی مشروطه به وليعھد قبول نداشتهسلطنت رابموجب قانون 

   .ميداند
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سالھاست  سند مزبور که بعنوان طرح ھنری برشت مشھوراست و تحرير اشاره به مفھوم ومنطوقدراين 
 ن حتی بصورت اجرائی متوالياآاصالت دالئل قرارگرفته الزم نيست زيرا که مورد نقد سنگروتحريرات 

که بموجب قانون اساسی تعھدات وتصدی ه طرح مزبور توانست رضاشاه دوم ومسيری ک مشھود است 
متوقف وايشان رابصورت يک فرد عادی  نی سوگند اعالم فرموده بودند پشتيباسلطنت ايران را با 

   .اجرائی طرح مزبورميباشد نگرسالھاست که عمال نشا ،ورندآدر

   –دليل دوم 

 ،استعفای ازسلطنت مريکا بهآدرمکزيک درمقابل درخواست وتکليف  ؛ايران است مقاومت سخت شاھنشاه
مريکا دراين بود که  تداوم سلطنت  بوسيله تنھا کسی که سوگند آ. اھميت درخواست وفشاردليل ديگراست

   .ياد کرده بود  اين تداوم رابا استعفای خود منقطع ميساخت وفاداری وحراست ازتداوم سلطنت را

ن روزھا سايروس ونس پيشنھاد آ در ؛ميکه شاھنشاه ايران درپاناما تحت درمان پزشکی قرارداشتندھنگا
ه کند ک مريکا بازگردد دست کم بايد واشنگتن اصرارآکرد که اگرواقعا شاه بايد برای عمل جراحی به 

   .ازسلطنت استعفا وکنارگيری کند

 بنمايندگی از رتلبا و رفتندما مريکا به پاناآجه رافل ازسوی وزارت خار و اتلرقايان بآروزھا درھمان 
   .که ازسلطنت کنارگيری کند کارتر ازشاه خواست

ا اينحال باتلر به شاه برای استعف با ؛>احساس ميکنم که مرگم نزديک است< :دنشاھنشاه به باتلر ميگوي

تتان ی ملمگرشما بارھا نگفتيد که برا< :وقتی بامقاومت شاھنشاه روبرو ميشود ميگويد اصرارميکند و
  .>جان خودراھم فدا ميکنيد  پس جرا ازاستعفای ازسلطنت امتناع داريد

برايش اھميت ندارد چون درشرف مرگ است وپسرش  اين مسئله ديگر< :دنشاھنشاه به باتلرميگوي 

  )۵٠۴(ويليام شوکراس اخرين روزھای شاه            >                    ميتواند تخت وتاج را حفظ کند

علياحضرت که درجلسه حضورداشته اند  ،ھنگاميکه باتلر مسئله استعفای شاھنشاه را مطرح ميکند
   :ميفرمايند

اگرمقصودتان واکنش دولت ايران به استعفای شوھرم است پسرم برای ادعای حقوقش سربلند  خواھد <

يکی ديگرازاعضای واگر پسردوم ھم نکند  اگرپسرارشدم چنين کاری نکند پسردوم من خواھد کردکرد 

  )۵٠۵ھمان ماخذ (                          >ده ما خواھد کرد بنابراين ھيچ چيزی تغيير نخواھد کردخانوا

  تحقيقي شاهد  ريهنظ

شھادت ويليام شوکراس نشان ميدھد که تنھا کسی که ذينفع وخواھان استعفای شاھنشاه ازسلطنت بوده 
رئيس قسمت سياسی  ا که ھنری برشتمريکآيعنی ھمان وزارت خانه  ؛مريکا بوده استآوزارت خارجه 
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به وليعھد تنظيم وبه شاھنشاه ھم درمکزيک  عدم انتقال سلطنت را طرحمريکا آايران دروزارت خارجه 
   .بوسيله ھوشنگ نھاوندی ابالغ کرده است

مريکا بود منتفی آوزارت خارجه               ِ نطور که خواست  آطرح ھنری برشت توانست مسئله سلطنت وليعھد را 

ن شيوه ھا نسبت به واالحضرت آولی اجرای  .ن ھم درسنگرھا منعکس استآد که شيوه ھای اجرائی زسا

که برای اين شکاروليعھدی حضورنداشت وآزيرا او درجريانات مبارزه ونقش  عليرضا ممکن نبودشاھپور 

پھلوی تصدی سلطنت را دنبال نکند  اگرپسرارشد يعنی رضاھمانطور که علياحضرت اظھارداشته اند <

تصدی سلطنت را عھده دار خواھد  )ليعھد معرفی شده استو ،که ازجانب رضاپھلوی(واالحضرت عليرضا 

  >شد

واالحضرت عليرضا نتواند خالء حاصل ازاجرای طرح ھنری 
مريکا را نسبت به تداوم  آبرشت راپرکند وسياست وزارت خارجه 

راه ترور واالحضرت  تنھا  سلطنت ايران به چالش بکشد
   .عليرضا بوده استشاھپور

  شهادت ضميمه 

درھرقتل ويا اقدامی بايد ديد که منتفع ازقتل ويا انجام عمل 
. زيرا رابطه انتفاع ازعمل است که محرک قتل وعمل کيست
به استناد شواھد وقرائن  درقتل واالحضرت عليرضا ؛ميگردد
 ھم طرح ،طراحکه مريکاست آمنتفع وزارت خارجه  ،يادشده

منتفع  و برای قطع تداوم سلطنت ايران بوده است  ،تھنری برش
دومی به اعتباربرخورد سطحی که  ديگر جمھوری اسالمی است

    .وساده دستگاه قضائی وپليس بوستون ضعيف است

  

  ملخص شهادت 

 رسيدگی )ايالت ماساچوست -ستونوب(مريکا آدستگاه عدالت اگرروزی 
ود خ را تکليف پھلوی عليرضاپورشاھ ت درگذشت واالحضرتبه حقيق
ره پنجاست شھادت تحقيقی حاضر ومحرز شد که خود کشی نبودهساخت 

         .ن متھم واقعی را بشناسدآازالی  اندای است که قاضی تحقيق ميتو

 


