
  نقدي برمصاحبه دويچه وله با اعليحضرت
  

  حقوقدان -امير فيض

   ٢۵۴٩فروردين  ٣١سه شنبه 

  ٢٠١٠آوريل  ٢٠

  » ممکن است خوشبختی دست ما نباشد ولی بدبختی ها از زبان ماست«: يکی از حکما گفته است

لم خاطر اعليحضرت از برجسته ترين موضوع و موردی که در مصاحبه دويچه وله آلمان با اعليحضرت وجود دارد، تا
که مکرر مصاحبه کنندگان واز جمله همان ديچه وله دررابطه با ايام سلطنت شاهنشاه ايران مطرح شده و  سئوالتی است

اين تالم تا جائی است که واکنش آن تاکنون سابقه نداشته است وواکنش آن نشانگر عمق ناراحتی اعليحضرت از . ميشود
  . طرح سئواالت مربوطه است

کند که يک حرفی اعتراضی ويا اقراری ولو به اشاره وخيلی يبازجو سعی م ،يی ويا تحقيق از متهمينرجريان بازجود
اصطالح زير (سربسته از متهم بگيرد تا از همان مختصر اشاره استفاده کرده و تحقيق وبازجوئی خودرا دنبال کند 

  . به همين معنی است) زبانش را کشيدم

های مکرر در مکرر همواره مطالب بکلی نادرست وبه دوراز حقيقت از ايام سلطنت پدرشان،  اعليحضرت در مصاحبه
شاهنشاه ايران، عنوان فرموده اند که آن اشارات به مصاحبه کنندگان اين تز محکوم ساختن ايام سلطنت شاهنشاه را 

ن ايام سلطنت شاهنشاه از فرزندشان ميدهد ودرواقع جوازی است که مصاحبه کنندگان درباره اتهام بستن و محکوم کرد
  . که متصدی سلطنت و نماد تداوم سلطنت می باشند قبال گرفته اند

  : وقتی اعليحضرت در مصاحبه با خبرگزاری رويتر ميفرمايند

و آنجا که در اجتماع افراد نيرو » ميليون مردم ايران در حکومت خمينی خيلی بيشتر از دوران پدرم زجر کشيده اند ۴٨«
يا آنجا که می » نفر سوختند که منهم سوختم ۴٠ميليون به خاطر  ۴٠«: ای مسلح در لوس آنجلس می فرماينده

درزمان پدرم برخی از اصول قانون اساسی زيرپا «: يا آنجا که ميفرمايند» هيچکس آزادی نداشت حتا من«: فرمايند
و امثال آنها، اينها جوازی است که مصاحبه » ی بوديا آنجا که ميفرمايند اصال انقالب برضد پادشاه» نهاده شده بود

  .آثارآن اظهارات از اعليحضرت توضيح بيشتر بخواهندکنندگان را حق ميدهد که دراطراف 

فوريه  ٢٧اعليحضرت با مصاحبه هايشان چنان عليه شاهنشاه ايران جبهه گيری کرده اند که روزنامه تايمز در شماره 
  » در خود محمد رضا شاه دست به مبارزه زده استرضا پهلوي با پ«: نوشت ١٣٨٩

يچه وله آلمان در رابطه با عقايد ونظرات وباورهای اعليحضرت مطرح شده است و وبا کمی دقت می بينيم که سئواالت د
سئواالت مطرح شده است و مصاحبه کننده » اگر خواهی که دارد با تو ميلی –سخن بر سبيل مستمع گو «به عبارت 
  .شحالی اعليحضرت را داشته نه تکدر خاطرشان راانتظارخو

اعليحضرت خودشان فتح باب تحقير و محکوميت ايام سلطنت شاهنشاه ايران را کردند، اگر اين فتح باب، درباره پيشرفت 
اقتصادی وسياسی و امنيت ورفاهی وحتا خدمات واقعی واصيل شاهنشاه ايران به مشروطيت وسيراصيل آن بود، اساسا 

اران جرات نمی کردند که درمقابل آنهمه شاهد و دليل وامارواظهارات مورخين حتی از نوع کومونيست آنها خبرنگ



ند انی پاسخ آن بود و آنها هم خوب ميديباز مخالفت و محکوميت آن ايام را مطرح کنند چرا که رسوا) تاريخ نوين ايران(
  .ئوال شونده بدست آورده اندکه چه سئوالی بنمايند که زمينه های آنرا قبال از خود س

  : تلقينات است نه كنجكاوي

  . ی را به مالحظه می آوردياجازه می خواهم يک نمونه ای ارائه دهم که حاصل و برداشت آن مطلب شايد قايل اعتنا

مشروح (» مردم ناراضی هستند و همين عدم رضايت، عدم مشروعيت رژيم پهلوی است«: خمينی گفت ١٣۵۶درسال 
  ) ٣٣٢+٣٧در سنگر ومستند 

ميليون مردم ايران در رژيم گذشته  ۴٠«: يعنی ده سال بعداز اظهارات خمينی اعليحضرت فرمودند ١٣۶٧در سال 
  ١[!!] » ناراضی بودند

آيا اين برداشت نادرست اعليحضرت نتيجه تحقيق و مطالعات ومالحظات و نظرات محققين و جامعه شناسان ايرانی و 
ميليون از جمعيت بدنيا نيامده مردم ايران هم از رژيم پادشاهی ) ۵(نتيجه رسيده اند که حتا پنج  خارجی است که به اين

  )سی و پنج ميليون بيشتر نبوده است ۵٧زيرا جمعيت ايران در سال (؟ . ناراضی بودند

اورد های مسلم است که از طريق تحقيق و بررسی وگفتگوبا شخصيت های مسئول رژيم سلطنتی ايران به چنين دست
سخيفی نرسيده اند پس تنها راه و امکان تلقين افرادی بی شرافت، بی انصاف، مخالف، نادان و هرزه گوی بی پايان 
است که چنان در اعليحضرت تاثير گذارشده که ايشان بدون توجه به آثار سياسی وحقوقی چنين برداشتی آنرا قاطعانه در 

  ٢ .ددهنی مصاحبه هايشان پايدار می سازند و سند م

  خوب، اگرخبرنگاری در اين موردکه اعليحضرت سند داده اند سئوالی بنمايند جای ايرادی بر مصاحبه کننده هست؟ 

د چرا که تالم ايشان، تالم ملت و هويت ايرانی است ولی رهيچ ايرانی اصيل و پاک کرداری تحمل تالم اعليحضرت را ندا
  . ماجز اظهار تاسف ويا ياد آوری تالمات ملت چه ميتوانيم بکنيم وقتی اعليحضرت خودشان سبب تالم ميگردند،

  : تفاوت در بيان را مالحظه كنيد

راديو بين المللی فرانسه با اعليحضرت مصاحبه ای داشت که يکی از سئواالت  مصاحبه گر ١٣٧٧درفروردين ماه سال 
نگاه کنيم به سئوال و . ت مطرح کرده استمطروحه دقيقا در مفهوم همين سئوالی بوده که دويچه وله از اعليحضر

  . جواب

موج اعتراض  ردربراب ١٩٧٩آيا شما از لحاظ بين المللی دربرابر اين واقعيت که فرمانروائی پدر شما در سال : سئوال
  . گسترده ملت ايران پايان يافت از يک کاهش اعتبار و کسر اعتبار جدی رنج نميبرد

                                            
ميليون بوده است، و طبق همان آمار فقط  ۴٠، کمتر از در زمان شورش،  ١٩٧٩براساس آماری که در دست است، جمعيت کشور در سال  -  ١

که کمتر از  و آخوند های قشری ميشد ، قشری از جبهه ملی و مجاهدين ضد خلققشر کوچکی که شامل کومونيست ها، اکثريتی ها و اقليتی ها
اين گروه نمی توانست کل . ابراز نارضايتی ميکردند دندکرهايی که بيگانگان و از جمله شرکت های نفتی برآنان می القاآنهم در اثر  ميليون بود،

  ک - ح. جامعه ايران بلکه بيشتر از نفوس واقعی را شامل شود
شوربختانه آنچه در سی و يک سال گذشته ظاهر شده است، از گفتگو های پی درپی و ضدو نقيض اعليحضرت استنباط می شود،  -  ٢

بنظر ميرسد هرگاه بين دو گفتگو از يک ايستگاه راديو به . وز کامال نمايان استتاثير حرف اطرافيان در بين گفتگو ها در يک ر
محل يک روزنامه يا تلويژيون در اثر گفتگوی کس يا کسانی که ايشان را همراهی می کند، قرار ميگيرند و در گفتگوی پسين مطالب 

ی است که ايشان ميفرمايند در سی سال گذشته همواره و اين درحال. ابراز می دارند ديگری در جهت مقابل گفته های پيشين خويش
  ک-ح. يک نظر را ابراز داشته اند



اما اطمينان دارم که درک ميکنيد . نکته اعتقاد داريد که البته من آنرا قابل بحث ميدانم اگر شما به اين: پاسخ اعليحضرت
ن در يک ترازنامه نتايچ کار هايی که مبه باورم ...  وميفهميد که سياست های نظام قبلی به نسل ديگر قابل انتقال نيست

نچه برای ايران در عصر پدرم وپدربزرگم انجام در گذشته درايران انجام شده باورکردنی نيست درجه پيشرفت ترقی و آ
شد امروز از سوی ايرانيان به عنوان کارنامه دو پادشاه سازنده ونوگرا که ايران تاکنون داشته است ياد می شود و 

در حقيقت من براين باورم که اگر چيزی وجود داد که به من درجه ای از حمايت وپشتيبانی ...   گرامی داشته می شود
ور پذيری درايران ميدهد براساس آنچه تاکنون من انجام داده ام نيست بلکه در حقيقت به سبب کارهايی است که وبا

  . پيشينيان من انجام داده اند

   ؛من نمی خواهم از پدرم ويا تاريخ دفاع کنم اما فکر ميکنم اگر اين فرصت به من داده شود، چنين خواهم گفت

م امروز بسياری آنرا نه هستم بخود ميبالم و نيز خدماتی که او به کشورش کرد؛ فکر ميکمن از اينکه پسر محمد رضا شا
درک می کنند البته او مرتکب اشتباهاتی شد، البته که همه چيز در رژيم او کامل وبی نقص نبود والبته که مسايل بسيار 

می شد وبخشی به موقعيت کشور من بوجود آمد، بخشی از اين مسائل به مشکل شخصی او وبه اشتباهات او مربوط 
وسياست بين المللی و به تمام عمليات متزلزل سازی که بوقوع پيوست، به همه آن منافع جهانی که همواره درکار ايران 

  .... دخالت می ورزيدند، اينها را شما ميدانيد

ترين عصر تبديل شود درهمه موارد  من فکر ميکنم در اين دور از زمان ايران ميرفت که واقعا به دورانی طالئی وطالئی
وپرورش خوب داشتيم، به دانشگاه های خوب دسترسی داشتيم، براستی دوران جالبی بود که کشوری که از  پايه آموزش

درآخرين سالها تنها  - مدار واپسگرائی وتوسعه نيافتنی به سرزمينی تبديل ميشد که کامال يک قدرت بزرگ درمنطقه بود
بود که دانشجويان و دانش آموزان بدون پرداخت اندک شهريه ای دردانشگاه ها و مدارس تحصيل  کشوری درجهان سوم

  ) ١٣٧٧مشروح در سنگر اول فروردين (» .می کردند

سئوال اين ارادتمند فضول اين است که چنين جوابی چه ايرادی داشت که آنرا در سئواالت مشابه تکرار ميفرمودند تا 
  . »مردم ايران از رژيم گذشته ناراضی بودند«عبارت منتسب به خمينی 

از حق تکليف است، يکی از ضوابط انسان و  ووجدان به اعليحضرت فرصت دفاع داده است، دفاع خحق و نصفت وتاري
  حيوان قدرت تشخيص حق و دفاع از حق است، چه کسی بايد به اعليحضرت فرصت دفاع بدهد جزوجدان وتاريخ؟ 

مصاحبه که داشته اند، فرصت نبوده که آنچه حقيقت است و اسناد و مدارک وآمارها واظهار آيا اعليحضرت درصد ها 
نظر شخصيت های سياسی و اقتصادی جهان حتا کومونيست ها آنرا صحه گذاشته اند بجای آن ناسره هايی که مکرر 

  ميفرمايند اظهار نمايند؟ 

ران بوده و هست ولی برای اعالم مراتب واستواری حقايق آيا فرصت برای تحقيرومحکوم کردن ايام سلطنت شاهنشاه اي
  » نوبت که به اولياء رسيد آسمان طپيد؟«آن دوران باشکوه نيست؟ يعنی 

زيرا . ايام سلطنت شاهنشاه ايران از اعليحضرت هست انتظار حمايت وتاييد نيست نساختنآنقدر که انتظار محکوم 
مل گويان های واقعيت آن زمان هست که نيازی به دفاع ندارد و آنقدر مانبوهی از اسناد ومدارک وآمار وشواهد گوي

ومنتقدين آن دوران بد سابقه، وطن فروش، دورو و از لحاظ تعداد اندک هستند که قطره ای در مقابل حقيقت نميتوانند 
  . خودنما باشند

ساختن آن دوران به وسيله ولی فرق است بين سکوت و محکوم نساختن آن دوران بوسيله اعليحضرت ويا محکوم 
  . می شود» آش چقدر شور است که صدای آشپز هم در آمده«يه مصداق ضرب المثل ضايشان، زيرا که ق



به دنباله سئواالت گزارشگر راديو فرانسه که رجوع شود، خواهيم ديد که سئوال کننده با برخورد با جواب قانع کننده 
  .اغ سئوال ديگری رفته استاعليحضرت ديگر پی گير قضيه نشده و به سر

اعليحضرت در مصاحبه های اخيرشان بيشتر ودرگذشته همواره خودشان باب مطلع و موضوع محکوميت ايام سلطنت 
. شاهنشاه را ميفرمايند اگر تمايلی به دفاع ندارند، چرا رغبت به محکوم کردن را دارند، احترام امام زاده با متولی است

بيان بی منطق و متضاد با حقيقتی است که خودشان به » من گذشته را نمايندگی نمی کنم«د اينکه اعليحضرت ميفرماين
سال در ايران سابقه تاريخی  ٢۵٠٠من نماينده نهادی هستم که «: آن اعتبار داده اند، مقصودم آنجاست که می فرمايند

سوگند سلطنت، ايشان را متصدی ومسئول  هويت و سنت ايرانی وقانون اساسی و» دارد ومن نميتوانم آنرا ناديده بگيرم
سلطنت دانسته است اينها را پرسش کنندگان از اعليحضرت ميدانندکه مسئله را مطرح می نمايند يقين دارم اگر 
اعليحضرت در پاسخ سئواالت تکراری وهدفمند سئوال کنندگان که غرضشان فقط محکوم کردن رژيم سلطنتی ايران می 

برخاسته از تحقيقات واظهار نظر محققين داخلی و خارجی را در سئواالت بکار ميبردند، دکان  باشد رويه ثابت و قاطع
  . الش های سياسی از سوی مصاحبه کنندگان مختومه بود ـٌ اين ک

  : سخنوري وسياست

ی نيست ولی کار سياسی اقتضای اين چنين بيانات نا اصل ومشکل ساز داگر اعليحضرت نمايشات سخنوری ميدهند، ايرا
  . را ندارد، فساد و آثار عديده آن مبارزه وهدف را خرد می کند

  : در صدها سال قبل حکيم جالل الدين مولوی گفت

  چنانکه عام و معنا و عالم محسوس    سخنوری وسياست زهم جدا باشند 

ت، معهذا شگ را گفت، سياست چون امروز دامنه وسيع و حساس واثر گذر نداآنروز که جالل الدين اين سخن بزر
  . درهمان زمان هم بين سخنوری و سياست اين چنين تفاوت عظيم را ترسيم کرده است

  : تفاوت بين سخنوری وسياست را صائب تبريزی در مفهوم و معنای ديگری گرفته و می گويد

  ا رياست است که يکسر سياست استاور    اول سياست است که شرط رياست است 

  . انی کار سياسی نميکند، درد دل و مصاحبه نمی کندهيعنی يک آدم سياسی با هر بی سرو بی پائی با هردشمن آشکار و ن

يعنی يک کالم نادرست وبی » درسياست غنچه های بسياری قبل از شکفتن پژمرده می شوند«: ويکتورهوگو می گويد
همانطور که اگر يک آدم خوشنام وبا اعتبار . سياستمداران جوان را يکسره بی اعتبار می سازداصل وادعای خالف واقع 

با يک شخص بدنام وهرزه وجنايتکار مصاحبت کرد، اعتبارش از دست ميرود، يک شخصيت سياسی وقتی درمعرض 
  . مصاحبه با يک دشمن، قرار گرفت اعتبارش را آن دشمن از بين می برد

ای اشاره می کنم؛ که ابدا فراموش نميکنم و هروقت کانال دوم تلويزيون انتاريو را می بينم بی اختيار ياد  اينجا به نمونه
  .آن مصاحبه درد آفرين می افتم

  : نمونه مصاحبه دردآفرين

  : کانادا مصاحبه ای داشت با اعليحضرت –بهمن کانال دوم تلويزيون انتاريو  ٢٢تقارن با  ١٣٨٠درسال 

پهلوی ها لباس های چرکشان را به فرانسه مياوردند تا شسته شود در «: خطاب به اعليحضرت گفته شد لدرآن کانا
پدر شما پليس مخفی داشت، کشتار های بی رحمانه ای کرد، شما منتظر هستيد که . حاليکه مردم ايران فقير بودند



و باالخره به . ... به ايران ببرند که نفت را ببرند همانطور که پدرشما را آمريکائی ها آوردند که نفت را ببرند، شما راهم
دراين موقع (اعليحضرت گفته شد در ايران دموکراسی از تمام کشور های خاورميانه بهتر است کوکاکوال به بازار آمده 

ز خطاب به زنان با مردان دست می دهند وامثال آنها وباالخره با لحنی بسيار خفت آمي) يک کاميون کوکاکوال هم نشان داد
  »  .از کجا مياوری زندگی می کنی از کجا مياوری ميخوری«اعليحضرت گفته شد؛ 

از پيش فراموشم نشده که اعليحضرت سکوت اختيار کردند، البته کار ديگری هم نمی توانستند بنمايند چرا که اين دام 
  . تهيه شده بود، مگر پرنده ای که دردام می افتد می تواند کاری بکند

ن بطور کلی هرکاری که انجام ميدهد، بخاطر دست يابی به هدف ويا ثمره ای است، سئوال اينجاست که آن مصاحبه انسا
چه دستاوردی برای مبارزه عليه جمهوری اسالمی داشته است؟ انسان وقتی ميخواهد يک کوزه ماست ) کانال دوم کانادا(
تفاده از اعتماد مشتری نميکند چگونه اعليحضرت با کانالی د از کسی می خرد که بداند کاسب متقلب نيست، سوء اسربخ

ويا کسانی که شهرت به کومونيستی وضديت حتا با دولت کانادا را دارد و يا کسانی که دشمن سرسخت وجاهالنه ای با 
  ٣. تداوم سلطنت دارند ميل به مصاحبه آنهم پشت سرهم نشان ميدهند

  رد بايد هيچش زبند فکر آزادنک    زبان به صاحب خوددشمنی است مادرزاد

  زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد    چو شد رها زبند فکرآن کند که گفت استاد

ميگويد يک شخصيت سياسی بايد . اين بيت فلسفی دقيقا متوجه يک شخصيت سياسی است نه يک روضه خوان مسجدی
وبرداشت ها ودگرگونه های متعلقه به آنها و آثار سخن را قبال سنجيده وواکنش هابا فکر و انديشه سخن بگويد و مضار

  . را بررسی وبا مشاورين ومتخصصين بنظرخواهی بگذارد

کار سياسی، با سخنوری هم مشابه همان روضه خوانی است يک شخصيت سياسی وقابل احترام جامعه حريمی بسيار 
نرا ندارد و هرچه گفت ونوشت، اما يک سخنور، يک روزنامه نويس، اين حريم وحساسيت آ. حساس و نفوذ پذير دارد

آثارش متوجه خوداوست درحاليکه حرف و عمل شخصيت سياسی متوجه جامعه سياسی و جنبش مربوط به او ميشود و 
  . مانند يک دام شخصيت سياسی را بی پروبال می سازد

الف سلطنت ودرجهت از اين حقيقت نميتوان دوربود که برخی مصاحبه های غير الزم شاهنشاه با کسانی که کامال مخ
وفراگير عليه شاه و سلطنت بکار گرفته محکوم ساختن رژيم سلطنتی ايران بودند وسيله وحربه ای شد که بطور رسمی 

  . شد

سيد محمد صادق طباطبائی از شخصيت های ايران در عصر پهلوی دروصيت سياسی خود خطاب به شاهنشاه آريامهر 
  : اينطور نوشته است

ملکت بايدفکوربوده و دراجرای خياالت خودعجول نباشد و با تانی وتعمق دراطراف امر خيال رييس حکومت يک م«
خود را به حسب مطالعات قرارداده و در صورت صالح مشورت با ارباب بصيرت بعمل آورد تا تصميمی وهمينکه خيال 

ک زبان چه اگر برعکس باشد بايد گوش باشد وي.... خودرا بصورت تصميم درآورد، در اجرای آن جدی و قطعی باشد
همه کس از خياالت او مطلع شده از همه کار ها بی خبر خواهد ماند و همه کارها ضايع خواهد شد پس بايد خيلی کمتر 

  »...حرف بزند وبيشتر بشنود

  
                                            

. بارها شنيده شده که منشی دفتر شهريار ايران، گفته است، از هر تريبونی که ميتوان جريان مبارزه را نشان داد استفاده می شود -  ٣
ستوار بر تاکتيک های سياسی مطرح نيست، بلکه مطرح بودن اين به آن معنی توان گرفت که اصل مبارزه ا) نقل به مضمون(

  ک-ح. شهريار ايران در پشت تريبون ها بيشتر مورد توجه می باشد تا بکار گيری سياست براندازی رژيم آخوندی



  : درراه كامل بودن اين تحقيق

اد هايی که متوجه بيانات ايشان شده تحقيق حاضر ناقص است اگر به اين نکته نرسد که واکنش اعليحضرت نسبت به انتق
  . و می شود نرسيم

البته که اعليحضرت بدون برخورد با اين انتقادات نبوده اند و تا آنجا که آرشيو نشان می دهد دوبار واکنش خودشان را 
  . بصورت پاسخ بيان فرموده اند

  : مورد نخست

ی کيهان لندن منتشر شده است درآنجا اعليحضرت می درمصاحبه با احمد احرار است که بصورت کتابی جداگانه از سو
  : فرمايند

بعضی اوقات به من می گويند شما فالن حرف را زديد مردم نا اميد شدند و يا فالن چيز را گفتيد ضعيف بود بايد «
ندارد  پاسخ من اين است که مسئله ضعيف تروقوی تر بودن گفته های من برای من آن اندازه اهميت. محکمتر می گفتيد

ميگويم حقيقت اين است آيا . که بخواهم افکار و احساسات مردم را بازيچه قرار دهم به زبان ساده ترفريبشان بدهم
اين را هم قبول ندارم برای اينکه اگر حقيقت گفته . انتظار داريد که خالف بگويم، می گويند هر حقيقتی را نبايد گفت

  ) همان کتاب ١۵٨صفحه . (واقعی به نتيجه گمراه کننده می رسندنشود مردم برپايه فرضيات و توهمات غير 

ودرهمان تاريخی که  ١٣٧٩تيرماه سال  ١۵در پاسخ به توضيحات اعليحضرت، سنگر بی تکليف نماند و در شماره 
  : کتاب اعليحضرت منتشر شد نوشت

قانونا و نه شرعا درسنت اسالمی  نخست اينکه بيان حقيقت در جايی که دشمن از آن استفاده می کند جايز نيست نه
در تاريخ ايران هم . موارد عديده ای وجود دارد که برای گمراه ساختن دشمن حقيقت کتمان وخالف آن جاری شده است

بسيار موارد است که کسانی که با ذکر حقيقت موجبات خرسندی وپيروزی دشمن را فراهم کرده اند سرزنش شده و به 
   ...خيانت متهم شده اند

در اولی  خودداري از ذكر حقيقت با فريب دادن كه ناشي از بيان نادرست و بي محتوا باشد، تفاوت دارد
افزوده نشود و قصد مثبت اينکه  طرف منفی وجود داردودردومی قصد مثبت، قصد منفی اينکه مشکلی برمشکالت قصد
  . به مشکالت عديده ای گرفتار آيد طرف

بنابراين خودداری از بيان حقيقت به اعتبار زمان وموضوع با دروغ گفتن تفاوت فاحش دارداز همين جهت است که گفته 
  ) پايان...(صلحت آميز به از راست فتنه انگيزروغ مشده د

ميليون ايرانی ناراضی بودند و به  ۴٠آيا محکوم ساختن دوران سلطنت شاهنشاه ايران و يا تکرار عباراتی از قبيل 
ر آن ميليون ايرانی سوختند که منهم يکی از آنها بودم و با مردم عليه رژيم سلطنتی قيام کردند ونظاي ۴٠نفر  ۴٠خاطر 
و اگر همانطور که فقط يکبار در تلويزيون فرانسه از دوران سلطنت پيشرفت ايران  ؟؟ است يا کذب محض!! حقايق

  . شاهنشاهی حقيقت گويی فرمودند، اين حقيقت گويی ها سبب گمراهی وتوهمات غير واقعی مردم ميشد

داشت های اعليحضرت نسبت به ايام سلطنت به استناد داليل و شواهد واسناد مسلم اعالم ميکنم که فرمايشات وبر
نادرست، بی اعتبار و خالف واقع است و از ) بغيرازآنچه که در برنامه تلويزيون فرانسه فرموده اند(شاهنشاه ايران 

  . اعليحضرت انتظار است داليل خودشان را براثبات باورهايشان اعالم بفرمايند



من تا به چيزی اطمينان نداشته «: ت درمصاحبه های اخيرشان فرمودنداين درخواست با اين پشتوانه است که اعليحضر
سال پيش من تا امروز بايد گويای اين باشد که چيزی را که می گويم روی آن می  ٣٠باشم نمی گويم و مقايسه حرفهای 

  ٤» ايستم

  - اميرفيض

  

  

                                            
رشان که در از ايشان استدعا دارم، مراتب اقناع در گفتار های اخي» مرا قانع کنيد«اعليحضرت همواره رهنمود می فرمايند،  -  ٤

زيرا همانطور که . بسياری موارد در سه پرسش دوگونه برداشت از آن استبناط می گردد را به هرترتيب که صالح ميدانند بيان کنند
  ک-ح.  »قانع شود«ملت بی يار و ياور ايرانی هم نياز دارد تا » قانع شدن دارند«ايشان نياز به 


