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  حقوقدان -اميرفيض

 ملت لياقتششرافت بازيافته ملت ايران است که متاسفانه ما  ورآھارم وپنجم امرداد ھرسال ياد روزھای چ
گ واستثنائی درجايگاه شاھنشاھی ايران قرارداشتند که شرافت برباد رفته ايران مردانی بزر ؛را نداشييم

    .نددرا بملت ايران بازگردان

گوئی باز را فرينی شرافت ملی ايرانيانآچشمه ھای کوچکی ازابعاد وسيع بازاين تحرير مفتخراست که 
  .کند

عضويت ھيئت مديره  پرنس فيليپ ازدولت شاھنشاھی ايران درخواست کرد که به ١٣۵٢درسال  **

   :فرمودند ؛مراتب به عرض شاھنشاه رسيد؛ يندآانجمن سوارکاری شاھنشاھی ايران در

درروزگارگذشته برای يک سياستمدارايرانی فاجعه بود که نامش درفھرست ميھمانان يک کوکتل سفارت <
   :وشته استعلم ن .>ھی زين به پشت استحاال ظاھرا گھی پشت برزين وگ ،فتدانگليس ازقلم بي

  .بی اھميت تلقی وبايگانی شد یازسوی خانواده سلطنتی انگلستان درميان خبرھا که تقاضائئ

  )١٣۵٢خاطرات علم پنجم خرداد(                                                                                 

بادان آ باشگاه شرکت نفت دراين رويداد تاريخی انسان رابياد تابلوی معروفی مياندازد که درکناردرورودی 
  >ورود ايرانی وسگ به اين باشگاه ممنوع است< :ن درشت نوشته شده بودآنصب بود که روی 

اين موقعيت دردناک وبيسابقه درجھان که سالھا برقراربود وھيچ اعتراضی ھم نبود ويا شايد اساسا 
ی تبديل گرديد که تقاضای با ھمت شاھنشاه ايران به موضع ١٣۵٢خفتش ھم قابل درک نبود درسال 

ت جزء مسائل بی اھميعضويت پرنس فيليپ برای عضويت درھيئت مديره باشگاه سواری شاھنشاه ايران 
   .تلقی وبايگانی شود

خيلی تفاوت است درموقعيت شرافت ملی وسرافرازی يک ملتی که قرنھا زين به پشتش باشد وباھمت 
ھا که قرن وزنه ای بشود برگرده ھمان بيگانه ای ،مان زينگردد که ھ یشاھنشاه ايران تبديل به موقعيت

  .برپشت ملت ايران زين گذاشته بود

 ازاھميت خاصممکن است يان بودن توافق جامع ن نگاه ميکنيم بمناسبت درجرآاين چشمه که به  **

   .وداشتن سھم مقايسه  قابل توجه باشد
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مالقات اخيرشان تصميم قطعی گرفته اند که به دربارميرسد مبنی براينکه نيکسون وويلسون در گزارشی
ورت راين صد< :شاه گفت ؛، منافع ايران ھچ نقشی نداشته باشدينده کشورھای غربی بامسکوآدرمعامالت 

نھا صورت بگيرد که ما آاجازه نخواھيم داد معامله کثيف  ؛نھا ميتوانند به درک واصل شوندآھردوی 
 –رسيم ه به توافق بيسانی ميتوانيم باروسآھند که مابه چه نھا تشخيص نميدآ مگر ،نقشی نداشته باشيم

ن سو آ سو واين به  نراآمريکا ھروقت دلشان خواست آايران يک مھره بی اختيارنيست که انگليس و
   .بکشند

  )١٣۴٨مرداد سال ا ١۵(                                                                                          

رويداد فوق حساسيت شاھنشاه ايران رانسبت به منافع ايران حتی درقرارداد ھائی که بين کشورھا منعقد 
جايگزين بی اين حساسيت ميھنی وملی شاھنشاه به حقوق ايران درقراردادھا  ،ميشده نشان ميدھد

ان بين روس که تقسيم اير ١٩٠٧احساسی کامل ملت ايران نسبت به حقوق خود بوده چنانکه درقرارداد 
مورد عمل بود ايرانيان وحتی مجلس شورای ملی بيحالی مطلقی ازخود درمقابل حقوق ملت وانگليس 

   .ايران ازخود نشان دادند

 ن تحميل شده،نچه بنام توافق جامع به ايراآورده ميشود تا با مالحظه آواکنش ان روز مجلس به اينجا 
   .ن المللی ايران قابل ارزيابی درست باشدنقش وحساسيت شاھنشاه ايران نسبت به حقوق بي

  :) درمجلس گفتنام اصلی محمد دھدشتیقای حاج معين التجار (آ

درطريق مقايسه توافق جامع) ويک اندازه روس وانگليس تمام شده است ( گويا چند روزاست که قراد داد
اند (انتشارتوافق جامع صورت قرارداد راھم گويا بوزارت خارجه فرستاده  –موجب وحشت مردم گرديده 

) اگرچه ميگويند اين معاھده دراستقالل است ولی ويا توافق وين ازسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی
که درباب ايران است رسما  را قرار آنبايد  ادعای ھردوطرف توافق جامع)نميشود اطمينان حاصل کرد (

زاين صورت ظاھری قرارداد ديگری درخفا نوشته ھم بدھند که غيرا و )خواست مجلس اسالمیما بدانيم (
   .پنھان کاری که کامال درتوافق جامع موج ميزند)وجود ندارد (

مالحظه ميکنيد درتوافق جامع که تجديد قرارداد ترکمانچای است چگونه شرافت ملی ايران پايمال شده 
زمائی بيگانگان باشد آراستی سال بايد زير مھميز  ٢۵يا درک تعرض به شرافت ملی ايرانيان که آاست 

يا دردنيا ھيچ کشوری دراين حد ازشرافت ملی تھی آ؟ اين عمل قابل ارزيابی نيست گ؟ ننتدشواراس
 بار از ؟ اين توافق جامع راقراردھدزمايش بيگانگان آمعرض  در را سال خود ٢۵شناخته شده است که 

که قاطعانه تفوق حقوق ملت ايران را  شرافت ملی مقايسه کنيد با فرمان سياست مستقل نفتی ايران
   .پايدارساخت

 عزيمت پرنس چارلز به ايران وليعھد ايران د پيشنھاد کرد که ھنگام شريفات درباررئيس کل ت **

. شاه خيلی عصبانی شد وگفت مگرھنگام عزيمت وليعھد ايران به لندن پرنس استقبال کند او رفرودگاه از
   .مدآچارلز به استقبال او 
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عنی اين ي ،الحظه ميکنيد که شاھنشاه تاچه حد به لزوم احترام به شخصيت وليعھد وقت حساس بوده اندم
زيرا شاه ووليعھد پايه ھای شرافت ملی ھستند تبديل وليعھد وشاه به شاھزاده وعناوين  ؛حفظ شرافت ملی

   .ميز اثرش متوجه شرافت ملی استآغيرقانونی وتحقير 

اه ھنراسالمی درلندن که توسط ملکه اليزابت تدارک ميشود مشارکت گيشقراراست شھبانو درنما  **

 انگلستان ھشدار دادم به سفير ،کنند وبعنوان ميھمان نيمه رسمی درکاخ ملکه مادر انگليس اقامت کنند
م کرد که اين ترتيبات لغو شود ملکه انگليس حرکت کند کاری خواھ باشد شھبانو پشت سر قرار که اگر

نکه آ جاع کند باسفيرقول داد که موضوع رابه لندن ار ،ملکه ويادرکنارملکه راه برود پيشاپيش بايد او
       .شھبانو ازاقدام من جاخورد ولی شاھنشاه گفته ھای مرا کامال بجا دانستند

  ) ۵۴اسفند سال (                                                                                                    

حرين ب مريکا درآشاھنشاه درمصاحبه با نيويورک تايمزمخالفت خودرابا جانشين شدن نيروی دريائی ** 

که ايران صورت داده  ھائی را مريکا سالحآبجای نيروی دريائی انگليس اعالم کرد واضافه کرد که اگر 
  .ازروسھا خواھد خريدبه ايران نفروشند 

 شاه درپاسخ به ناراحتی سفير ؛ورده بودآناراحت وشکايت  مريکا ازاظھارات شاهآعلم نوشته است سفير
   :مريکا گفتآ

مريکا آ ئيھا بايد بدانند که مخالفت ما با دخالت بيگانگان دقيقا ھمان بوده که بيان کرده است ومريکاآ<
   >.بايد بداند که مخالفت ما با دخالت بيگانگان درخليج فارس کامال جدی است

نکه يک عرب بی سروپائی واسطه مشکالت ايران بشود ويا برجزاير سه شرافت ملی يعنی ھمين  نه اي
   .گانه ايران درخليج فارس محرمانه تصرفات غاصبانه پيدا کند

 مريکا بمناسبت جريان کودتا دربغداد پيشنھاد کرد که بھتراست اوبا فرماندھان ارتش وآسفير  **

   .مريکائی باشدآراقب مستشاران سازمان امنيت روابطی برقرارکند وبھانه اش اين بود که م

   :شاه گفت  ؛علم به سفيرميگويد ازپيشنھاد شما حيرت دارم معھذا به شاه خواھم گفت

 به اوبفھمان که تحت ھيج شرائطی نميتواند با فرماندھان ارتش ويا سازمان امنيت تماس بگيرد مگر<
 يا ارد وميخواھد به فرماندھان وودرشرائطی که اطالعات خاصی داجازه داشته باشد  اينکه قبال ازدربار

  >را مالقات ولی بايد گزارش تمام مالقاتش رابه من يا تو بدھد نھاآسازمان امنيت بدھد ميتواند شخصا 

وھمچنين  ايران ادعای مخالفت جمھوری اسالمی با تماس مامورين انرژی اتمی با کارشناسان اتمی
سال قبل مورد عمل  ۴٢رتش  فکرتازه ای نيست  بازرسی ازپايگاه ھای ارتشی ومالقات با فرماندھان ا

   .شاھنشاه ايران بوده است
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  نتيجه گيري كنيم

مرداد ماه سال ا را به سنگراين تحرير اجازه ميخواھد ازارائه نمونه ھای بيشترخودداری کند وعالقمندان 
   .رجوع دھد ٧٢

شھای تال تمام خونھائی که ريخته ميشود ويا فعاليت ھا و ،نرا شرافت ملی ميسازدآبنای يک ملت وتاريخ 
ته برجس و شکارآسرافرازی  و شخصی ريشه برحفظ شرافت فردی ودرنھايت شرافت ملی دارد و اعتبار

ی به ملت ايران درطول سلطنت شاھنشاه ايران مرھون بنای شرافت ملی است که درزمان شاھان پھلو
تدارک اين  نميخواھم گفته باشم که مردم ايران در .يژه شاھنشاه ايران برای ملت وايران تدارک شدو

سين تح درحدی که سزاوار.  نه اما به معنای جامعه شناسی ؛داشتندکه ، البته شرافت ملی سھمی نداشتند
  .مادارد وتی                          ّ ازنامردی وبی عاطفگی وبی فت  درحدی که مالمت نشان داری  باشند بلکه

ت قدر< :ين ميدھد ميگويدآعلم درکتابش جمله ای دارد که بسادگی اين تحرير را ا ب ا   جای 

مل  ن  را ا ظ  ای  د  شاه  یدا رودم ما  جا شیپ     <  

 باورھای بر ،اين چالش بزرگ يعنی عدم درک ايرانيان ازشرافت ملی ودرنھايت تالشھای شاھنشاه ايران
ن دريافتھائی داشتند که درکوشش شاھنشاه آ. ايرانيان ازشرافت ومفاھيم يرانيان ازشرافت متمرکز بودا

   .ويا چيزی راکه ميديدند درجھت شرافت ملی نميدانستند نمی ديدند

طبع . بالن مکتب به شرافت ملی قائل نيستآبرداشت مردم ازشرافت ياد گرفته ازمکتب تشيع بود که 
   ١. ن ھم اھميتی قائل نيستآايجاد کننده  يا و ن چيزآکه باورندارد برای  انسان به چيزی

 شاھنشاه ايران ميخواست برای مردم ايران ترقی وشکوه ورستگاری درمفھوم شرافت ملی فراھم کند و
ن آتاچه رسد به حراست از ،فراھم ھم کرد ولی مردم به اعتبارباورھای مذھبی تعلق خاطر به تشخيص

واست مردم ايران وکشوررا درمسيرآبرو شرافت وبزرگی بين المللی قراردھد وقراھم . شاه ميخنداشتند
ساله داشت اساسا مملکت وکشورمفھوم اعتباری ندارد  ١٠٠٠داد ولی فرھنگ مذھبی مردم که ريشه ای 

   .ن مفھوم متوجه اسالم وتشيع استآوکل وجزء 

 ن برسراين مردم وآکه تشيع وفرھنگ  اين تحرير نميخواھد وارد جزئيات اين مقوله نکبت باربشود
نميدھد ولی اين سوال سطحی را زود گذرا  ورده که اھميت موضوع اجازه اين حضورآشان چه گفرھن

   .نشانی ازعمق باورھای مذھبی ماست

                                               
ند را کيسه ک رخ داده است ولی اگر خاک کشورش» بی شرافتی«ايرانی اگر زن يا دختر يا مادرش با مرد بيگانه تنھا حرف بزند يا دست بدھد  ١٠
 ک-يا ژنرال بيگانه آسان بکند ھيچ بی شرافتی رخ نداده است. حرتش دھد و راه را برای ورود ابه مسکو و لندن و واشنگتن ب و
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 تسرزمين مقدس ايران ولی بکرا –ويا خودتان گفته ايد وطن مقدس  يکبارشنيده ايد ويا خوانده ايديا آ
 ، درحاليکه حتی يکبارھم نگفته ايد شھره ميشود شھرمقدس قم، شھرمقدس مشھدمعمول است که گفت

 و امن ،مذھبی تشيع نازه تازی وابسته به باورجدفن يک  چرا .شيرازآستانه مبارکه  يا و مقدس تبريز
  .!برای يک جنازه ،ن شھرمقدس ميشودآ تمام

چه شاھنشاه ايران ورده بود که ھرآبوجود  اختالف عميق باورھای مذھبی حاکم برجامعه ما وضعی را
درجھت رستگاری وشرافت ملی ميکوشيد چون با مفھوم رستگاری درمذھب تشيع ھم معنا نبود نه مردم  
حاضربه درک شرافت ملی بودند ونه برای شاه ممکن بود که دست ازتالش برای تامين شرافت ملی 

   .بکشد

  :نچه عرض شد دوشاھد حاظربه شھادت اندآبرای اثبات 

  قاي حسن نزيهآشهادت 

بت بود ولی بمناس یيا عوام و ددم بی سواآقای حسن نزيه رئيس کانون وکالی ايران بود نميشد گفت که آ
 یز. رودرک کندراباورھای اسالمی وتشيع نميتوانست وزن خدمات شاھنشاه ايران در مورد شرافت ملی 

دادگاه  دفاتر ری وموزان وکالت وحتی کارمندان اداآترک کرد او وکالی جوان وکار که شاھنشاه ايران را
   .اھرات شاھنشاه ايران وخدماتش را محکوم کردراس تظ را جمع کرد وخودش در ھا

 يران برای ملت ايران شرافت ملی وقای نزيه نميدانست که چگونه ظرف سالھای سلطنت شاھنشاه اآيا آ
 درخشانی بهميدانست ولی باورھای مذھبی او مانع بود که نمره ؛ رفاه وسربلندی جھانی تامين شده است

ن کوششھا بود يادتان است آمحکوم کردن  ھمه  ،وبرعکس حکم فلسفه تشيع وقتکارھای شاھنشاه بدھد 
  .رابه گردن سگھا ميانداختند گکه مذھبی ھا لوحه تمدن بزر

  شاهد ديگر حسين مهري 

 و دارد» وگفته ھا چھره ھا«برنامه ای در تلويزيون انديشه زير نام  حسين مھری که امروز اداره کننده 
ياسی ادامه فعاليت س تدبيری ايرانيان خارج ازکشورسبب تجری و یوبکمال تاسف بيحالی وبی فکری  در

   :درمقاله ای نوشت مخرب او شده است پس ازپيروزی شورشيان 

ين خرآ ؛گاه خويش دررباط  لرزه برتن، درمخفی ژخيمی که بيست وپنجسال لرزه برجان ھا افکندد .....<
  است دمی برجان خويش ايمن نيست .........لحظات عمرش را شماره ميکرد واينک نيز ازرباط گريخته 

 زادگان راميفشرد وبدست ديگرآتبھکن که به يک دست گلوی  ن سنگدل فريبکارآ؟ ن دژخيمآکجاست 
قصه تلخ  جز . امروز چه مانده است جزکارنامه ای به سياھی قيرواژه طالئی تمدن بزرگ را نشان ميداد

 . رژيمش سالح خانه ارزشھا وت وچه ھا که نکردچھاکه نميخواس –ودردناک کشتارھا وسرکوبی ھا 
، ، ھمه چيزش دروغ بودتش ميريختآ اوسايش آ ِ    ا ژدر  . ازنفسفضيلت ھا وماشين توليد رذالت ھابود

  .، ارزشھاراميکشت وفضيلت ھاراشرجه شرجه ميکردھمه کارش فريب بود



 حقوقدان -اميرفيض -شرافتی که آمد و ما اليقش نبوديم                                               ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٧/٢۶شيد (يکشنبه) مھر 

. سرنگون والنی نيازدارد. بخش بزرگ ترزمانی طخودکامه راسرنگون کرديم اين يک بخش ازکاراست
، فرھنگ ، طاغوت بود وھمه کارش طاغوت بودخود کامه بود کردن ارزشھا ونھاده ھای اوست ........

  ٢ >ورد ........ الخآاين مملکت رابه مجرائی انداخته بود جزفساد وناراستی وفقدان شھامت به بار نمی 

  ملخص نتيجه اين تحرير

اگراو شرافت ملی ايرانيان را  بکاررفته حسين مھری درمقاله اش نشان ميدھدھا وعبارات ه قت درواژد
 ھم دراو دواال خو ، تعبيراو ازقضاوت اسالمی وتشيع استزمان شاھنشاه به سياھی قير تعبير ميکند در

  ٣ .اين حد متفکرنيست

ع سالم وتشيبازگوئی فلسفه انجا که اواظھارعقيده کرده که شاھنشاه فضيلت ھا وارزشھا را ميکشت آ
   . ن بوده استآن عوام ھم مترصد بيان آاست و

 ) ھمان سخن خمينی است که ھمه اعمال وشاھنشاهنجا که ميگويد سرنگون باد ارزشھا ونھاد ھای او (آ
  .داد نآتصميمات شاھنشاه ودولت ھای اورا طاغوت ناميد وفتوا درويران کردن 

  كامل شده است  زيا درك ايرانيان امروآ

    .که سراغ ايرانيان داخل کشور برويم که ايرانيان خارج مشت نمونه خروارند الزم نيست

 ن پسرک تازه بهآون حسين مھری ويا کسانی چازکشوردرک شرافت ملی را داشتند ايرانيان خارج  اگر
شاھنشاه ايران  ،شورای تجزيه طلبان معرفی شده وچشم درچشم اعليحضرته دوران رسيده که ھمه کار

   .نان درحد تعزيه گردان نبودندآدربين ومحکوم ميکند  را ديکتاتور

  

  

 

                                               
 ک-ميدانند. ح» شرافت«اشخاص  نگونهو اين شرافت ملی اين آدم است. واين را اي - ٢
 مشابه اين نوشته حسين مھری وشايد بدتر از سوی عليرضا نوريزاده و عليرضا ميبدی و ديگران نوشته شده است.  - ٣


