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  حقشناسی، ندا و عالمت وجدان است
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  نقدي بر بيانيه منتسب به

  1ضرتاعليح

  آذر 21بمناسبت واقعه تاريخي 

وجدان حضور نداشته و جای حقشناسی را نا سپاسی  در بيانيه منتسب به اعليحضرت درمورد آزاد سازی آذربايجان
  . آگاهانه گرفته است

حقيقتا چه تعبدی واصراری هست که نام شاهنشاه ايران در هر مالحظه ای که حضور قاطع حتی تاريخی دارد، حذف 
در رويداد نجات آذربايجان به  اواگر الزام است و يا احساسات ضد محمد رضا شاهی است که اجازه نمی دهد نام  .گردد

ميان آيد چه اصراری است که بمناسبت آن روز اعالميه داده شود و بجای ذکر نامی که با نجات آذربايجان پيوسته است 
  . استفاده شود» مدانآسر«از واژه هائی نظير 

خود ادامه  نابخردیسال خفت جمهوری اسالمی را کشيدن بايد هنوز هم شرم کنيم، وحشت کنيم يا به  ٣٠از  آيا بعد
  . تغيير دهيم» مدانآسر«و سازنده ايران را به مالحظه ديگران به ن دهيم و نام آن شاهنشاه آزاد کننده آذربايجا

يم بيانيه ای را ميدهند و نخوانده وندانسته که چه من تالم وتاثرم از اعليحضرت است که به هر ناکسی ماموريت تنظ
  .فتی در آن بيانيه نهفته است اجازه انتشار آنرا می دهندآ

آخر مردم ايران که نميدانند اين بيانيه ها را اعليحضرت ننوشته اند و نمينويسند و حتی نميخوانند و دراينصورت حق 
ويا غرور و  دکر نام پدرش هم بدش می آيد و يا از مالها ميترسدارند که پيش خود بگويند عجب فرزندی است که از ذ

  .نخوت به او جرات نام بری از پدرش را نمی دهد

درفرهنگ ما ايرانيان پدر، قدر و منزلتی دارد که در هيچ شرائطی حق نا سپاسی برفرزندش وارد نمی سازد و مردم با 
  : دمسازنداين بيت 

  وار نفرين عالم به گشتسزا    پسر، چون به ذم پدر برنشست 

با راديو  ٧٧که اين پيام را چه کسی نوشته است؟ از همان گروه ناپاکان که اعليحضرت در مصاحبه سال  تمعلوم اس
ن امروز فدارکار ترين کسان را نسبت به آرمانی که به خاطرش ميجنگم می شناسم کسانی م«: صدای ايران فرمودند
تی اولين بيان نامه سياسی خودم را منتشر کردم يکی از عناصر جدی که در وق ١٩٨٢در سال . کامال مخالف پدرم

                                                            
  ک-ح. منظور شهريار ايران شاهزاده رضا پهلوی است -  ١



تيرماه  ١۵مشروح در سنگر (»  تنظيم وتاليف آن شرکت داشت متعلق به سازمانی بود که ميخواست پدرم را بکشد
٧٧ (  

  : درهمان سنگر اشاره ای به موضوع شده که شايد يادآوری آن بجا باشد

ور گاه فيزيکی است و گاه شخصيتی، ترور شخصيتی علمی است که سبب سلب حيثيت و تصدق پادشاهم گردم، تر«
اگر فالن شخصی که قصد ترور ... ترور شخصی به مراتب بدتر از ترور فيزيکی است - مشروعيت شخص می گردد

درنهايت شاهنشاه را داشت موفق نشد، امروز با تنظيم آرمان نامه، موقعيت تصدی سلطنت و تعهدات اعليحضرت و 
ساله ايران را با قلم ونام اعليحضرت  ٢۵٠٠مشروعيت تداوم سلطنت . تداوم مشروعيت سلطنت را ترور کرده است

  همان هم امروز در تنظيم بيانيه ها به بقيه خيانت هايش جامه عمل می پوشاند» .پايمال کرده

  دستور وراچه دانش و تدبير است     شاهی که کشته پدر بنزدش ميراست

  )۴٣٧رسم الحکما (کـــه کشته پدر مستحق زنجير است              ديـــــوانه بـــی سروپــــــــا اين را داند                   

  : خيانت به تاريخ
کننده مجموعه رويداد هائی است که در زمان و مکان معلوم به وسيله اشخاص مشخص صورت گرفته  تاريخ بيان

سله اتصاالت معنوی و حقوق انسانی ميکند که ثابت است و محترم شناخته شده است، اين ارکان ايجاد يک سل. است
تغييرارکان مزبور ويا خودداری از ذکر نام شخصيت ها و يا محل وزمان حقيقت رويداد را لوث می سازد و نام اين را 

تاريخ است زيرا نام قهرمان در تطبيق مورد بيانيه منتسب به اعليحضرت؛ يک خيانت به . خيانت به تاريخ می گويند
  . آزادی آذربايجان که شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی آريامهر است ناديده گرفته وبجای آن نام سازی واهی شده است

  : سابقه قلب تاريخ نجات آذربايجان

ختيار است که اولين موجود نا پاکی که قلم محو بر اقدامات ميهن پرستانه شاهنشاه در نجات آذربايجان کشيد شاپور ب
قوام خود در راس هيئتی به مسکو رفت و يک هفته هم آنجا ماندوبا تشريفات تمام «: در کتاب يکرنگی خودش نوشت

» !!!)يعنی قوام دستور نجات آذربايجان را داد(بازگشت و در آن زمان به ارتش دستور داد آذربايجان را اشغال کند 
   .در کتابش ياد کرده است» افسانه«نجات آذربايجان به وسيله شاه بنام بختيار از واقعه )    ۵۶يکرنگی بختيار (

  : ارزش تحقيقي بيانيه منتسب

رضا براهنی با روزنامه نيمروز لندن مصاحبه ای داشته که بخشی از آن بصورت فتوکپی در  ١٣٨١در فروردين سال 
   :درج شده است در آن مصاحبه ايشان مدعی شده است ٨١فروردين  ١۵سنگر 

» درسرتاسر ايران در دوران محمد رضا شاه فقط يک فرد تجزيه طلب وجود داشت که او هم شخص شخيص شاه بود«
رژيم . روز خيانت شاه وارتش شاهنشاهی به انقالب آذربايجان و کردستان بود ۵٢١٣آذر  ٢١به اعتقاد ايشان روز 

  . اجانب و تجزيه طلبان جشن گرفته استسال تمام اين روز را به دروغ به عنوان روز سرکوبی  ٣٢پهلوی 

اين اظهارات رضا براهنی با آنکه حقيقتا مشمئز کننده است ولی در ماهيت بر بيانيه منتسب به اعليحضرت ارجحيت 
  :  دارد، زيرا



يکنان رويداد است؛ زهمانطور که آگاهيد کليد تحقيق برسه محور چرخ ميزند؛ محور اول نام و شهرت قهرمان ويا با
  . يد دوم زمان است و کليد سوم مکان استکل

در اظهارات براهنی هرسه کليد معلوم است و محقق براحتی می تواند تحقيق کند که محمد رضاشاه کی بوده و چه کرده 
و در همين تحقيق است که درميابد حب و بغض و نادانی وقلب حقيقت رضا براهنی تا چه اندازه است و حقيقت تاريخ 

  . محمد رضا شاه درنجات آذربايجان تا چه حد مشخص وپايدار و تاريخی استدر باره نقش 

ولی در بيانيه منتسب به اعليحضرت، کليد اصلی تحقيق که نام شاهنشاه ايران است تعمدا محو و بجای آن واژه ای 
د دائره تحقيق خود است و محقق يا مراجعه به آن به هيچوجه نميتوان تگذاشته شده که اوال جمع است و دوم اينکه صف

  . کند و درنهايت نمی تواند از اين اشاره گنگ و سربسته به حقيقت موضوع برسد آذر کامل ٢١را به وقايع 

ديده ايد که در پايان کتاب تاريخی غالبا صفحاتی اختصاص می دهند به نام هائی که در کتاب رفته است، اين کار برای 
  . رمانان و يا بازيکنان در رويداد بتوانند به حقيقت رويداد برسنداين است که اهل تحقيق از کليد نام قه

ای شه ويا جب» سرآمدان«سال رژيم پادشاهی هيچگاه نام  ٢۵٠٠آيا درسی و هفت سال سلطنت شاهنشاه ايران ويا 
  . !پادشاه بکار رفته است؟ ابدا، ابدا

  : چشمه هاي ديگر

ببار  ويرانی سال چه ۵٠وان آگاه شوند که سلطنت پهلوی ها در طول من ميخواهم اين انديشه را بپرورانم تا نسل ج«
به اعلالميه اعليحضرت در تجليل از احمد انواری بمناسبت مرگش (  )  ٢۴۵احمد انوری پيام ايران بختيار (» آوردند

   )رجوع شود

  ) ٣۵٩لندن  خامنه ای کيهان(» حکومت پهلوی ها از جنگ و زلزله هم بدتر بود«

تگوئی ها؛ دشمنی ها، قلب حقيقت ها اعتبار تحقيق آنها بيشتر از اين است که کسی باب خيانت ويا همه اين قبيل زش
  . افتخار خدمتی را مطرح بکندولی نام واقعی قهرمانان آن رويداد ها را مخفی سازد

يشه وری مانع شد، عقيده دارم که اگر در بيانيه نوشته می شد؛ شاهنشاه ايران ميخواست آذربايجان را تجزيه کند ولی پ
چرا که الاقل اهل تحقيق . شرافتمندانه تر بود از اينکه نام ناجی و قهرمان نجات آذربايجان دفن گورستان احتياط گردد

ميرفتند وبه سوابق پيشه وری رجوع می کردند و می ديدند که قهرمان نجات آذربايجان شاهنشاه ايران بوده است نه 
محقق به کی و کجا مراجعه کند و سرآمدان که جمع است بدنبال چند » سرآمدان«واژه ولی با بکار بردن . پيشه وری

  صديا هزار بگرددتا ببينيد افتخار نجات آذربايجان با کدام يک از سرآمدان است؟

  : استراتژي جمهوري اسالمي

تشيع عقيده دارد برای . جمهوری اسالمی اين استراتژی يعنی ازياد بردن شاه و نامش را از فلسفه تشيع گرفته است
تشيع خوب ميداند که اگر نام حسين در سر زبانها . حفظ تشيع بايد به هر مناسبتی نا ائمه خاصه حسين مطرح باشد

  . نباشد، ويا نبود، تشيع از بيخ و بن مرده بود

فته بود سازمان ملل متحد بايد در يک قطعنامه ای بيادم هست که يکی از آخوندهای برجسته حاکم رژيم اسالمی گ
به فردوسی اين است که چرا فردوسی شعر برای ) ميرحسين(يکی از ايرادات موسوی . مظلوميت حسين را تائيد کند



حسين نسروده، تعليم آخوند های شيعه اين است که هروقت آب مياشاميد، شعار سالم برحسين لعنت بر يزيد را از ياد 
  . نبريد

اين تالشها از نظر روانی براين پايه و مقصود است که تفکر ويادهای انسان ها متمرکز بر شخصيت ها بشود و آنقدر 
  . اين تمرکز تاثير گذار خواهد شد که آن شخصيت قطب موعود می گرديد

مانند دانه از نظر روانی و روسوب باور های اساسی برای انسان ها، هر توجهی موجد توجه ديگر است و توجهات 
  . های زنجير بهم پيوسته است و انسان متوجه را به منبعی که زائيده عامل توجه است نزديک و مجذوب آن می سازد

هر توجهی که از سوی مردم متوجه خدمات شاهشاه  –براثر اين قاعده کلی که بشريت همواره با آن حرکت می کند 
داوم رژيم سلطنتی ايران و در نهايت پادشاهی رضا شاه دوم ميشود اثرات آن متوجه بقا و مشروعيت ت رهمآريا

  . ميگردد

چار چوب رکن معنوی  زيرا، گرچه سلطنت وشاه دوستی معتبرترين منش و خوی ايرانی است ليکن، آن مسئله در
سلطنت قابل شناسائی است و توجه وگرايش مردم به رکن مادی سلطنت، نتيجه خاطراتی است که از ايام سلطنت 

هنشاه ايران دارند و همين توجه است که درکنار رکن معنوی سلطنت زمينه های انتظار مردم به بازگشت شاه را شا
  . منسجم ميسازد

شاهنشاه ايران، قلب خدمات آن پادشاه، چه توسط رژيم مالها ويا بختياروديگران تخريب آرامگاه رضا شاه بزرگ  رتحقي
حذف نام شاهان پهلوی و خدمات آنان در آن تقويم که مقدمه آن تقويم گويای  و انتشار تقويم نهضت مقاومت بختيار با

اجازه بختيار به چاپ آن است همه و همه و از جمله اقدام اخير رژيم غاصب در حذف نام شاهان از کتب درسی درجهت 
  . استراتژی قطع توجه و سقوط ياد ها است

بنابراين . مشروع مقابل قدرت روحانيت تشيع، فقط شاه استدر فلسفه تشيع و نيز فرهنگ ملی ما شخصيت وقدرت 
نابودی دستاورد های شاه، . براساس همان فلسفه تشيع استراتژی آخوند های حاکم که بجای پادشاه غاصبانه نشسته اند

  . محو ونام شاه و قطع ياد های مردم از ايام سلطنت شاه است

ها از هنگام پيروزی آنان و غصب حکومت شاهنشاهی ايران شدت اين استراتژی اهل تشيع هميشه وجود داشته منت
بمناسبت اصول ) آخوندها(اهل تشيع . بيشتر وعموميت گسترده تری پيدا کرده است  و امکان اجرائی آن فراهم گرديده

ر گوشه وباورشان بخوبی بريشه های شاهدوستی ايرانيان وتاثير عجيب والهی نام شاه در بين مردم و فراگيری آن دره
  . و کنار ايران آگاهند

  . رفاه وامنيت فقط شاه است آخوند های شيعه ميدانند که پايگاه توسل ايرانيان برای نجات از گرفتاری ها و تامين

پس ازمرگ شاه طهماسب، اوضاع کشور بکلی دگرگون شد هيچ چاره وراهی بنظر نميرسد جزآنکه فرمان داده شد که «
  ) تاريخ بيهقی(» .که بزودی شاه خواهد آمدنقارخانه ها فرياد کنند 

   ) ١٣٨٠بهمن  ١۵سيسرون سنگر (» دربروز مشکالت ودشواريها همه چشم ها به سوی شاه است که چه می گويد تا آن کنند«

» برای مردمی که مورد تجاوز وتعدی قرارگرفته و ميگيرند، جز توسل بذات مبارک شاهنشاهی، نجات و پناهی نيست«
  ) دق به شاهنشاهازدکترمص(

آنها برای اينکه از خطر فروپاشی که اميد مردم به شاه زيربنای آن است، خود را مصون سازند مهمترين وحساسترين 
  . راه نا اميد کردن مردم از شاه، همان خالی کردن ياد های آنان از شاه است



ی شورشيان، تبليغات مال های آرشيو سنگر حاوی نمونه های بسياری است که از همان روزهای نزديک پيروز
حکومتی در مردم حتا نزديکان و خدمتگزاران رژيم شاهنشاهی ايران موثر افتاد از باب نمونه می توان به اعالميه 

به تالش های سرتيپ معين زاده وروزنامه آرای او ومقاالت اسعد بهبودی و روزنامه های . بيطرفی ارتش نگاه کنيد
  .نيدبختيار درلس آنجلس نگاه ک

  

  : نمونه ها از حذف نام شاه

در اجتماعی که به وسيله بختيار در هتل سنچری پالزا در لس آنجلس تشکيل شد آقای قانع شرط  ١٣۶٠در سال 
امير نامی که بختيار را نمايندگی می کرد، در همان جلسه در مقابل . حضور در آن جلسه را عدم نام بری از شاه گذاشت

ما «: وعبدالرحمن برومند گفت» عدم نام بردن نام شاه بعلت مخالفت ايل قشقائی است«: اعتراض معترضين گفت
شماره  ١٣۶٠مهرماه سال  ٢٢سنگر (» کنيم بازیمخصوصا موضوع سلطنت را در ابهام گذارده ايم که بتوانيم با آن 

٩١ (  

شرائط «ای نام شاه واژه بمناسبت روز اول ماه مهر اعالميه ای داد که در آن بج ۶٠بختيار در مهرماه سال 
  . برآن گذاشت» مخصوص

حاال زود است که نام  –اين چنين استراتژی با عبارات گوناگون از قبيل افکار عمومی از شنيدن نام شاه آماده نيست 
ما خود معتقد به سلطنت هستيم ولی حاال موقع  - اگر نام شاه برده شود توافق گروه ها ممکن نيست - شاه برده شود

  ...  سئله نيستطرح م

 –) خوانساری(ما بايد ارتباط خود را با گذشته قطع کنيم ) اعليحضرت(ما تا کی بايد اسير گذشته باشيم «عبارت 
بزرگترين سهم پادشاه در پيکار همين بوده که خود را از گذشته انديشان جدا کرده و پادشاه در اين رسالت موفق هم 

  ) داريوش همايون(بوده است 

ه گذشته کير گذشته نبودن، قطع ارتباط با گذشته، که گذشته مجموعه ای از رويداد هاست به اين معنی است مفهوم اس
يادش انسان را منقلب و بيزار می کند، واال در هيچ شرائطی، انسان،  از چيز های (!) فساد و سرافکندگی وغم داشته 

د و نه توصيه جدا شدن و فراموش کردن گذشته را ا می ساززخوب و خاطره های نشاط بخش ورفاهی نه خودش را مج
  . به ديگران توصيه می کند

  . سعدی بيتی دارد که اشاره به آن گفتگو را کوتاه می سازد

  .کانطرف يک روز ذوقی رانده است  ده است ـئ چشم هر قومی بسوی ما

دن نسبت به خوبی های گذشته و قطع توصيه های بريدن از گذشته، اسير گذشته نبودن در مفهوم بيت باال کور و کر بو
   . اميد از آنهاست

مسئله کربال و حسين را فراموش کنيد، تا کی بايد اسير «اگر يکبار، فقط يکبار آخوند های شيعه به مردم ميگفتند 
  . گذشته بود، دکان تشيع برای هميشه بسته می شد

يش انسان را به کار خوب وياد های بد انسان را به انسان، مجموعه ای از ياد های خوب وبد است، ياد های خوب، گرا
احتياط ودور انديشی ورويگردانی از آن باز ميدارد اگر اين توجه طبيعی از انسان گرفته شود انسان يک جماد است چرا 

  . تفکر سانسور بردار نيست. که قدرت تفکر نسبت به آينده را هم نخواهد داشت



  سوابق است که هرشغل و هر نظام دهد    ه استندـــگذشته پايه و بنياد حال وآي

  ايت آرد پديد و کام دهدـــــخ کــــــکه تل    ه کارنامه پيشينيان نگريد و خوب ـــب

  

  

  : فكاهي وتضاد در قسمت دوم بيانيه   

  » تعين تکليف با سپاه پاسداران«: قسمت دوم بيانيه با تيتر زير است

رانزمين از پاسداران می پرسد که ميخواهيد پاسدار سی سال تاريکی وتباهی سال تاريخ اي ٧٠٠٠بيانيه با تکيه بر 
  الخ ... سال شکوه و درخشش خردمندی  ٧٠٠٠باشيد ويا پاسدار 

درحاليکه سياست و خواست مصرانه اعليحضرت بريدن از گذشته هاست، بيانه نشان می دهد که بيانيه نويس حتا از 
  . ی مکرر ايشان آگاه نيست و همچنان طبل خويش را می زندعقايد و نظرات اعليحضرت و اصرارها

  : طبال محترم

سال قبل حواله می دهيد که نه خاطره ای و نه حافظه ای از آن ايام  ٧٠٠٠چرا مردم و پاسداران را به پاسداری 
روز ها را فراموش تاريخی و بازهم تاريخی دارند، چرا مردم و پاسداران را به سی و چهل سال قبل که هنوز بسياری آن

اصفهان دوراست ولی کرتش «ضرب المثلی داريم که می گويد !  نکرده اند وآه تجديد آنرا می کشند حواله نمی دهيد؟
سال نزديک، نزديک است، هم چشم ها آنروزها را ديده اند و هم  ۴٠سال خيلی دور است و  ٧٠٠٠» نزديک است

  . ندگی وامنيت را شنيده اندگوش ها آوازه آن عظمت و احترام و رفاه وساز

  تا مگر قدر نهيم خدمت شاهنشاه را    ما از اين قهر و خشونت نتوانيم رهيد 

  

  حقوقدان  -امير فيض 

  »اگر گذشته ملتی را از بين ببريم هويت آن ملت را نابود کرده ايم «

  » متبلور می شودانسان در گذشته ساخته و در آينده . تاريخ در کليت و در جز، جزء جزء انسان است«

  » هرفردانسان و هر ملتی در تاريخ خود زنده است«

  


