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!! درگفتگويی با تلويزيون العربيه در قاهره مير حسين موسوی ومهدی کروبی رهبران  علياحضرت فرح پهلوی
  . معترضين را بسيار شجاع  توصيف کردند

  :كاسه داغ تر از آش

و خودرا اتاق فکر ويا سخنگوی جنبش می نامند وهمچنين خانم  درج ايران هستنوابستگان جنبش خزه ها که در خا
موسوی هم همين . ی معتقدند که جنبش سبز فاقد رهبری است و هم نياز به رهبری ندارد و خود جوش استدشيرين عبا

دعايی گزاف حسن شريعتمداری درصدای آمريکا ادعای رهبری جنبش سبز را ا. ادعای فکاهی را تاييد کرده است
  » مادر جنبش با بحران رهبری روبرو هستيم مادريک بحران بالتکليفی بسر ميبريم«، گفت کارخانم مهرانگيز . دانست

  .خودموسوی وکروبی هم خجالت می کشند که از رهبری جنبش صحبت کنند

  . ده دارند که جنبش سبز، خودجوش است و نيازی به رهبری ندارداعليحضرت هم عقي

حال، علياحضرت که در مبارزه مشارکتی ندارند چه اصراری است برای جنبش مردم که نمادی از مخالفت با کل و با اين 
  جزء جمهوری اسالمی است موسوی وکروبی دو آخوند قشری بدنه رژيم غاصب ايران را مقام رهبری بدهند؟

  : مدال شجاعت

نی همسرش ميدهد ودادن اين صفت از سوی يک خانم درفرهنگ ايرانی، صفت شجاع بودن را زن فقط به مرد خودش يع
  .به مرد غريبه را مردم نمی پسندند؛ خاصه که تاويالتی هم به آن ميدهند

به کسی  از باب مثال کسی که از يک موش ميترسد. صفت شجاعت را کسی ميتواند به کسی بدهد که خودش شجاع باشد
  . که از موش نمی ترسد شجاع می گويد

همين » به دليل محافظتی که از من می شود برای جان خود بيم ندارم«می که خودشان ميفرمايند علياحضرت گرا
  . گفتگوی با تلويزيون العربيه چه صالحيتی دارند که اساسا مسئله شجاعت را مطرح کنند

ات فراموش همسرش که آن جناي در فرهنگ ايرانی وفای همسر به شوهر اجازه نميدهد که همسر از دشمنان قسم خورده
  . نشدنی را بر شاهنشاه ايران تحميل کردند تجليل کند

  ؟ تجليل چيست

جالل و شکوه بخشيدن به اشخاص است از طريق تخصيص صفات مشخص وبرترين وواالئی آن صفات در تجليل، 
نی بين عقيده تجليل رابطه مستقيم وقطعی با عقيده سياسی تجليل شونده دارد يع.  جوامع سياسی واجتماعی وحتا مذهبی



در غيراينصورت . سياسی تجليل کننده و تجليل شونده يک هماهنگی محکم و غير قابل ترديد و بحث وجود داشته باشد
يعنی اگر هماهنگی محکم وغيرقابل ترديد و بحث وجود نداشته باشد، تجليل صورت نمی گيرد زيرا تجليل امر اجباری 

ق، تعارض ومخالفت باشد، جای تجليل را تحقير و مذهمت و امثال آنها نيست و اگر بين عقيده بجای هماهنگی تواف
  . ميگيرد، شعار های زنده باد ويا مرده باد مبرهن همين رابطه است

بنابراين تجليل از موسوی وکروبی از سوی علياحضرت به اين معنی است که بين علياحضرت و موسوی يک تجانس 
با مشروعيت رژيم سلطنتی وحقانيت آن است وجود دارد ونيز آنچه که  وهماهنگی عقيدتی که در راس آن مخالفت

ومشروعيت جمهوری اسالمی و مخالفت با مبانی ملی گرائی وناسيوناليستی گفته  ۵٧موسوی در باره حقانيت شورش 
  . دناست علياحضرت هم موافقت دار

  : شخصيت ايران ترور شدند 60

 ۶٠نفر از آن  ۴٣دانند که يمسلم است که ايشان م!! رج اشاره فرموده اندشخصيت ايرانی در خا ۶٠رعلياحضرت به ترو
  . ترور شدند!! » شجاع«نفر در زمان نخست وزيری موسوی 

  : اظهار نگراني

  . علياحضرت اظهار نگرانی کرده اند از تالش جمهوری اسالمی برای زشت نشان دادن چهره خانواده شاه

ه از پايه گذاران اصلی مخالفت و دشمنی با شخص شاه بوده اند دليل براين است تجليل علياحضرت از موسوی وکروبی ک
که اتهامات و زشت نشان دادن ايام سلطنت شاهنشاه ايران برای علياحضرت چندان ناگوار نيست واگر بود، از بانيان آن 

  . تجليل نمی فرمودند ،اتهامات

  : پايبندي به تعهدات

  . پايبند باشند) نفت مجانی(استه اند که به شعارعلياحضرت از جمهوری اسالمی خو

مگر علياحضرت خودشان به نيابت سلطنت وسوگندی که يادفرمودند پايبندی نشان دادند؟ هيچکس از جمهوری اسالمی 
انتظار پايبندی به قول و قرارهايش را ندارد، ولی از ملکه ايران و همسر شاهنشاه و نايب السلطنه ايران حتما انتظار 

  . ارندد

  :كتاب خاطرات علياحضرت

  » سال برای اين کتاب وقت گذاشته ام ٢٠«اظهارداشته اند 

بنده هم مفتخر به خواندن آن کتاب خاطرات علياحضرت شدم وبا بسياری از افسوس ها و کتمان حقايق مواجه شدم 
  : خاصه اينکه مرقوم داشته اند

 تگويا يادشان نيس» ٣٨٣صفحه  –نيابت سلطنت را قبول کردم  من در طول سه ماه که وليعهد به سن قانونی برسند«
  » من بنفع وليعهد از نيابت سلطنت صرفنظر کردم«که در مصاحبه ای بعد از انتشار کتاب فرمودند 

عجيب تراينکه بکل از يادبردند که اين بنده ارادتمند باتفاق خانم آزاده شفيق پس از درگذشت شاهنشاه حضورشان در 
فياب شديم و پس از دوروز بحث و لزوم قبول نيابت سلطنت واقدام به وظائفی که قانون اساسی برعهده نايب قاهره شر

السلطنه نهاده است وتذکر موکد به اينکه قبول نيابت سلطنت ورهبری مبارزه و تشکيل دولت موقت از ابزار حتمی نجات 
دارند و پس از آنکه قانع شدند به قبول مقام قانونی نيابت ايران واز وظايف مسلم سلطنت که ايشان نيابت آنرا قانونا 



و ايشان به خط وقلم خودشان عاليمی برآن نهادهد که وقتی قرائت سلطنت، متن سوگند نيابت را بنده تهيه کردم 
نوار سوگند هم ضبط شد وبا ) زيروزبر و نقطه گذاری فرمودند(ميفرمايند وصدايشان ضبظ می شود قرائت درست باشد 

ز نوار استفاده خوشحالی قاهره را ترک گفتيم ولی به مجرد رسيدن به پاريس ايشان تلفنی به آزاده خانم دستوردادند که ا
نشودو ايشان حاضر به قبول نيابت سلطنت نيستند که بعد ها معلوم شد از سوی شاپور بختيار، نهاوندی و آقای قطبی و 

متن سوگند نامه به خط علياحضرت زير و زبر ونقطه گذاری شده، در آرشيو (علی رضائی طرف مشورت قرارگرفته اند 
  ) اينجانب است

  )قاهره وگفتگو با علياحضرت درسنگر ها درج گرديده استمشروح ومفصل سفر به (

  :اثر ودستاورد هاي قبول نيابت سلطنت

اصرار قانون اساسی به حفظ تداوم سلطنت انگيزه ايجاد پايگاه نيابت سلطنت است زيرا که نيابت سلطنت، همانطور که 
ع عادی ضيعنی اگر مملکت درو. گذاشته استنامش بيان می کند، ادامه کارهاوحقوقی است که قانون دراختيار پادشاه 

است ويا جنگ و شورش وامثال آنهاست همان کاری که بايستی انجام گيرد از منشاء اعتبار قانونی نايب السلطنه ادامه 
  . يابد و منقطع نشود که آثار قطع آن غيرقابل جبران است

ماندهی برنيروهای مسلح بود، يادتان باشد اين ل دولت و فريتشک) نايب السلطنه(نخستين وظيفه قانونی علياحضرت 
درجه دار وفادار به شاه هنوز در تهران و ) دوازده هزار( ١٢٠٠٠زمان قبل از تاريخی بود که نيوزويک نوشت 

مشروح در سنگر (افسر اطالعاتی درخارج از کشور بسر می برند ) هشت هزار( ٨٠٠٠شهرستان ها سرگردانند و 
۴٧۴/٣٣٢ (  

افسر ارتش از کار برکنار شدند  ١٢٠٠٠درجريان شورش «: مستقبل به نقل از يک روزنامه خارجی نوشتروزنامه ال
  » که يک سوم آن ها به خارج رفتند

آن زمان هنگامی بود که تمام مردان وفادار به سلطنت که ريشه در سازندگی کشور داشتند زنده بودند و بيشترشان هم 
  .در خارج بودند

رزه با حرارت غيرقابل تصوری عليه جمهوری اسالمی همراه انتقام از آنچه عليه شاهنشاه صورت آن زمان، تب مبا
  . گرفته بود شروع به جوشش کرده بود

درآن شرايط که تحليل و بيان آن کار اين اليحه نيست، فقط دولت موقت ميتوانست از اين نيروها استفاده اساسی درجهت 
يد که تا وقتی وليعهد به سن قانونی می رسيد، دولت موقت را در کنار خود ببيند و پايه ريزی يک مبارزه اصولی بنما

برای هر وليعهد جوانی قبول سلطنت و مسئوليت های آن . مخالفين سلطنت نتوانند کاری کنند که همه چيز برباد رود
به سوی سفارت روسيه که رار از مسئوليت سلطنت سوار براالغ فاحمدشاه قاجار برای . دشوار است، ترس آور است

اعليحضرت . پدرش در آنجا بود رهسپار شد، نايب السلطنه بود که اورا دلداری داد، تقويت کرد که متصدی سلطنت باشد
رضا شاه دوم هيچکس را نداشت نه نايب السلطنه ونه دولت موقت ودر عوض گروهی از مخالفين سلطنت و عمال 

   .سالمی ايشان را محاصره فکری وعملی کردندانگليس وآمريکا واسرائيل و جمهوری ا

شکست نخورده بوديم، عقب نشينی کرده بوديم و بجای اينکه نيروهای خودرا جمع وفرماندهی  ۵٧مادرجريان شورش 
  . کنيم با قصوردرقبول نيابت سلطنت به پرچم پيروزی شورشيان حقانيت بخشيديم

به من آموخته بود، اثرات تشکيل دولت موقت را از سوی نايب  تا آنجا که بضاعت علمی و حقوقی ومالحظات تاريخی
السلطنه وتاثيرات عميق و اساسی آنرا در روحيه سرخورده مخالفين جمهوری اسالمی بيان کردم واين تذکر را به 



ی خصوص به ايشان دادم که در تاريخ اسالم، هرگاه زنی در مقابل آخوند قرار گرفته، غرور مذهبی وموقعيت اجتماع
  . آنان سخت متزلزل شده است و اين موقعيت نيابت سلطنت برای علياحضرت کليد راه نجات ايران است

  :نـــــتيجه

آنچه در باره کتاب علياحضرت دراين تحرير آمد، اشاره ای بود به مناسبت اشاره ای که در مصاحبه ايشان شده بود واال 
. ان به ايشان توفيقی بدهد که درآينده ابهامات کتاب را مرتفع نمايندبحث گمشده های آن کتاب بسيار است که خداوند اير

ت سياسی شاهنشاه ايران بوده ييکی از ابهامات که به نظر اين ارادتمند بايد بهر طريق رفع و رجوع گردد، کتمان وص
  . است که نزد ايرانيان کاری بسيار زشت و ندامت آور است

  : ميفرمايند

عجب تصادفی . تغيير رويه جمهوری اسالمی به رويه بهتریيعنی » ام کنونی به نظام بهتر استآنچه ميگويم تغيير نظ«
مبارکمان باشد » ما برای تغيير اوضاع کشور وارد انتخابات شديم«: است؛ همين امروز کروبی هم در اعالميه اش گفت

  . و مبارک علياحضرت بيشتر

  : خدا حافظ حقانيت تداوم مشروعيت سلطنت

ها و بيانات سابق علياحضرت نشان می دهد که ايشان همچنان معتقد به حقانيت و مشروعيت تداوم سلطنت و  مصاحبه
پادشاهی رضا شاه دوم بوده اند و اگر اشتباه نکنم اين اولين بار است که علياحضرت در مصاحبه با تلويزيون العربيه در 

و هم از خطاب قراردادن رضا پهلوی با عنوان قانونی رضا  قاهره هم از تداوم مشروعيت رژيم سلطنتی عدول کرده اند
  . شاه دوم

  .تازه تر از تازه تری می رسد  هردم از اين باغ بری می رسد 
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  سرافراز ايران و سنگر های سربازان راستين ايرانمان پر گل باد
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