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ﻧﻘﺪي ﺑﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎاﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اميرفيض  -حقوقدان
اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ ﻧﻘﺪ
چنانکه استحضارداريد درجريان تظاھرات  ٢۵بھمن يکی از کشته شدگان ،دانشجوئی بود بنام ژاله که مخالفين حکومت
مدعی بودند که مقتول ازافراد آنان بوده وحکومتی ھاھم مدعی اند که مقتول دانشجوی بسيجی بوده است ،اين کشمکش
سبب شد که بستگان مقتول ترجيح دھند که مراسم خصوصی برای درگذشت او ترتيب بدھند ،ولی دانشجويان بسيجی که
مقتول را ازخودشان ميدانستند مانع مراسم خصوصی شدند ومراسمی بزرگ وھمايشی فراموش نشدنی برای مقتول
بپاساختند ،واحد از نماينگان باصطالح مجلس ،دررابطه با مراسم مزبورگفت:
»آفرين به غيرت دانشگاھيان و دانشجويان ھنر که اجازه ندادند مراسم تشييع اين دانشجو درعزلت برگذارشود )ناھيان(
رسيدن خبرباالمصادف بود بامصاحبه اعليحضرت با بی -بی – سی ومطالبی که درآن مصاحبه برای اولين بارراجع به
در گذشت واالحضرت عليرضاپھلوی وليعھد ايران مطرح گرديد .مطالبی که درآن مصاحبه بميان آمد وآنچه که برمراسم
در گذشت واالحضرت عليرضا رفت واظھارات ناھيان درباره ژاله ،درمن ايجاد يک احساس بی غيرتی عام کرد که ما
سلطنت طلبان حتی درحد يک دانشجوی بسيجی ھم درک اھميت موضوع رانکرديم نه آنطور که بايد اززنده بودن
واالحضرت ميدانستيم نه ازچگونگی خودکشی ويامرگ اودانستيم عجيب اينکه اگرھم ذره غيرتی ازسلطنت طلبان
مشاھد شد اعليحضرت راناخوش آمد وآنراحمل بر عالقه مردم به »ﺗﺌﻮري ﺑﺎﻓﻲ« کردند وتوصيه فرمودند که
»واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ونبايد مسئله رامشکل کرد«

)ھمين مصاحبه بابی – بی – سی(

ِ
ِ
کشف
مراد اعليحضرت از»ﺗﺌﻮري ﺑﺎﻓﻲ« خيال پردازی است واال تئوری مقدمه است برای
البته قابل درک است که
حقيقت علمی وھرعلمی ازدروازه تئوری وارد ميشود وتئوری اگرمبنای وجودی نداشته باشد تئوری نيست وخيال
ِ
حقيقت موقعيت واالحضرت وليعھد عليرضاپھلوی وکيفيت سرنوشت او يک حق وحقيقت است ،برای ھمه
است .دانستن
و بيشتر جويندگان حقيقت .نبايد نسبت به آن ،احساس ھمراھی نداشت ،تاچه رسد که اعليحضرت فرض مشکل کردن
مسئله را به آن بدھند وجويندگان حقيقت ،متھم به مشکل سازی گردند.
واقعيت که ھمان حقيقت است واعليحضرت آنرابکاربرده اند به اين معناست که آنچه درباره واالحضرت به بی – بی –
سی بيان فرمودند عين واقع است ،بدور ازشک وترديد وجان موضوع است وھمان چيزی است که خداوند ھم ھمان
راميداند.
آيا اعليحضرت آنچه که درباره علت خودکشی واالحضرت به بی بی سی فرمودند که کال درزمينه ناراحتی ھای روحی و
عصبی بود عين واقع است؟ درحاليکه شخص اعليحضرت درھمين مصاحبه فرمودند >انسان نميتواند بداند که درفکراو
چه ميگذشت< چگونه پای واقعيت راپيش مياورند که قضيه ،غيرقابل طرح برای کشف حقيقت باشد؟ وانگھی آنجا که
ميفرمائيد »واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ« اشاره به حقيقت وواقعيتی ميشود که بغيراز آن چيزی است که درھمين
ايرانی کمی غيرتی بخواھد بداند که وليعھد
مصاحبه درباره علت خودکشی واالحضرت عنوان فرموده اند .حال اگريک
ِ
کشورش چرا خودکشی کرده وآيا اساسا خودکشی کرده است يانه بايد متھم شود به اينکه ميخواھد مسئله رامشکل
سازد؟
اعليحضرت بارھا فرموده اند که من ميخواھم ھمه چيز شفاف وروشن باشد وچيزی ازھموطنانم مکتوم نماند آيا درمسئله
درگذشت واالحضرت عليرضا ھمه چيز روشن وثابت شده است؟
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يادم ھست درمواردی سياسی که تاحدودی برای برخی افرادشک وشبھه ای وجودداشت اعليحضرت اظھارنظر کردند
که تانسبت به موضوعات مزبور >ھيئت حقيقت ياب< تشکيل نشود اظھارنظر قاطع نسبت به آن درست نيست .چرانبايد
يک ھيئتی به موضوع درگذشت واالحضرت رسيدگی کند وچرانبايد اعليحضرت که برادر ووليعھد خودشان راازدست
داده اند پيشگام اين مھم نشوند؟
واقعا چه کسی صالحيت انجام اين مھم رادارند جز اعليحضرت که برادر ووليعھد خودشان راازدست داده اند؟
اعليحضرت درھمين مصاحبه ميفرمايند »برادرم البته که به متخصصين درمانی رجوع ميکرد« آيا از آن متخصصين
راجع به کيفيت ناراحتی ھای واالحضرت تحقيق ويابا آنھا گفتگو شده است ؟
اعليحضرت ميفرمايند »در آخرين باری که ايشان راديدم نه من ونه مادرم ھيچ عالمتی که ممکن است سبب اين اقدام
شود دراوديده نميشد« آيا اين خود نبايد موجب ترديد درنفس عمل خودکشی واالحضرت باشد ووجدان اعليحضرت را
مکلف به حساسيت به موضوع سازد؟
ﻳﺎدداﺷﺘﻲ درﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮد
خبرنگاربی بی سی سوال ميکند »آيايادداشی از خودش باقی گذاشته بود که علت خودکشی راتوضيح دھد«
اعليحضرت درجواب سوال مزبور ميفرمايند» :من چنين ياداشتی ازجانب اونه ديدم ونه ،شنيدم«
بيان اعليحضرت ازنطراصولی دليلی برعدم وجود نوشته ای از شادران درباره علت خودکشی نيست .زيرا نديدن و يا
نشنيدن اشخاص بطورعموم نسبت به شیء وياموضوعی دليل قاطع وحتمی برعدم وجود آن نيست .بسياری موارد ھست
که انسان نه آنراديده ونه درباره اش چيزی شنيده است ولی آن چيز وجودداشته است.
نبودن يادداشتی مبنی برعلت خودکشی واالحضرت باشد معھذا به
با آنکه نديدن ونشنيدن اعليحضرت نميتواند قاطع حکم
ِ
مالحظه آنکه دليلی دردست نيست که نوشته ای درباب علت خودکشی وجودداشته باشد ،ازنظرحقوقی واصولی ،تاپيدايش
دليلی بروجود نوشته ای ازواالحضرت ميتوان شھادت اعليحضرت رانافذ وقاطع شناخت.
وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ھمانطور که مالحظه داريد سوال بی – بی – سی وپاسخ اعليحضرت مربوط به نوشته ای درباره علت خودکشی است
نه وصيت نامه که گفته شده شادروان >خواسته که کالبدش سوزانده وخاکسترش به دريای مازندران ريخته شود<
گرچه معلوم نيست که چنين وصيتی وجودداشته باشد ولی برای حل معادله فرض ميکنيم که چنين وصيتی ازناحيه
واالحضرت شده است .آيااين وصيت نامه نه مقدمه ای داشته ونه موءخره ای فقط ھمين يک جمله >کالبدم رابسوزانيد
و <........بوده .خوب ،درحاليکه اشاره شفاھی به مطلب وصيت نامه ازسوی خانواده سلطنتی بعمل آمده ارائه کتبی
ھمان وصيت نامه چه اشکالی دارد که استنکاف ميگردد؟
درست است که وصيت ازامورحسبی است واطالع عموم برمفاد آن حکم والزم نيست ولی )موصی( واالحضرت يک
فردعادی نبود ونيست ،وليعھد بوده است ،موقعيت سياسی خاصی داشته ،دومين مھره عاطفی وحقوقی باتداوم سلطنت
ايران بوده است مردم حق دارند بدانند که بسراميد وپناھگاھشان چه آمده است.
مردم حق دارند که به بيان شفاھی وصيت واالحضرت قانع نباشند حق دارند که دروجود آن ترديد کنند وبرسند به آنجاکه
چراکالبد وليعھد راسوزانده اند.
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برفرض که وصيتی وجودداشت وواالحضرت خواستارسوزاندن کالبدشان شده باشند اين چنين وصيتی باطل است و
بازماندگان واالحضرت نميتوانستند به اجرای آن تن دھند زيرا وصيت ازامورحسبی است وقانون حاکم برنظام سلطنتی
ايران وحتی قانون رژيم غاصب ايران اجرای آنراقانونی نميداند.
صرف نظر ازموضوع مزبور اساسا درمورد پادشاه ووليعھد سنتی پايداروکھن وجوددارد ھمان سنتی که اعليحضرت به
اعتباران سوگند سلطنت راياد فرمودند ،ھمان سنتی که خودشان به مقام وليعھدی درزمان شاھنشاه ايران رسيدند ،ھمان
سنتی که اعليحضرت واالحضرت عليرضا رابه وليعھدی معرفی فرمودند و باالخره ھمان سنتی که اعليحضرت بارھا
فرمودند نميتوانم مسئوليت آنرابرزمين بگذارم.
مدون  ٢۵٠٠ساله اجازه نميدھد که برخالف آئين ايرانی کالبد وليعھد سوزانده شود آيا دشواراست
اين سنت کھن ّ
قضاوت مردم ايران نسبت به سوزاندن کالبد وليعھد آنھم بوسيله مادر وبرادرارزيابی گردد؟
وليعھد درحقوق سنتی ايرانيان ،عامل حفظ تداوم پادشاھی است ودرباورعمومی پايگاه اميد مردم است که نارسائی ھا و
تصويری تداوم سلطنت وپايگاه
کمبود ھا وکم لياقتی ھا بوسيله اوجبران وتامين ميگردد .سوزاندن کالبد وليعھد سوزاندن
ِ
اميد مردم است .مگر نه اين است که ھرچيزی که خواسته شود بکل اثرش ازبين برود سوزانده ميشود؟ کاری که اگر
خلخالی دستش به استخوان ھای رضاشاه کبيرميرسيد ميکرد.
ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﺒﻮد
اعليحضرت اشاره موثقی دارند براينکه تايک روز قبل از خودکشی او ھيچ عالئمی برمن ومادرم مشھود نبود که ممکن
است به چنين کاری دست بزند.
ِ
نبود عالمت ،خود ھاله ای است که برحقيقت خودکشی واالحضرت پرده ابھام ميکشد وتوصيه ميکند که
ھمين
اعليحضرت به خبرخودکشی او قانع نباشند وتحقيقات ورسيدگی ھائی راالزم بدانند.
اعليحضرت به موقعيت سياسی استثنائی واالحضرت عليرضا آگاھی دارند ودرھيچيک ازمصاحبه ھای دررابطه بادرگذشت
واالحضرت عليرضا به آن اشاره نکردند .آيا آن موقعيت سياسی ايشان عاملی نبوده که اثرانگشت رقابتھای خارجی
رابتوان درآن يافت ؟
آيا دردنيای ترور وتحوالت آن ممکن نيست که ابتدا واالحضرت بيھوش موقتی وسپس بااسلحه ای که اثر انگشت
واالحضرت روی آن باقی بماند به دھانش شليک شده باشد اساسا خبرھا متناقض است ومعلوم نيست که بااسلحه کمری
و يا تفنگ شکاری خود کشی صورت گرفته است ،نظام پليس جنائی بعلت تراکم کاربه اين شکل درآمده که اگر شاکی
ِ
تحقيقات جدی صورت
خصوصی نباشد به ھمان رسيدگی سطحی اکتفا ميشود واگرشاکی خصوصی جدی وجودداشته باشد
ميگيرد واقعا چراشاکی خصوصی اين قتل وياخودکشی رسيدگی وگفتگودرباره آنرا »مشکل تراشی« ميپندارند؟
ﺧﻮدش ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺖ
يکی ازسوال وجوابھائی که درمصاحبه مزبور توجه برانگيز است اين است که پرسش کننده می پرسد:
>شادروان کامال به حاشيه رانده شده بود ھيچ حضورعمومی از اوديده نميشد آيافکرنميکنيد که اين حالت موثردرتصميم
گيری اوبه خودکشی بوده است<.
پاسخ اعليحضرت براين منوال است که> :خيرھرکاری کرده به ميل وتصميم خودش بوده اوخودش ميل به گوشه گيری
داشت< وامثال آنھا.
اظھارنظر اعليحضرت نسبت به يک فردعادی درست است ولی نسبت به وليعھد خودشان درست نيست.
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يکی از برجسته ترين وظائف پادشاه توجه خاص به وليعھداست چه ازباب سالمتی ويا اجتماعی بودن ورفع حالت
گوشه گيری ومشارکت وآشناکردن به وظائف سلطنت چنانکه شخص اعليحضرت رضاشاه دوم درزمان وليعھدی گوشه
گير و بی عالقه به حضوردراجتماعات بودند >کتاب خاطرات علم< ولی شاھنشاه ايران بودند که وليعھد رابه
ماموريتھائی اعزام وياباگماردن شخصيتھائی درکنارايشان سعی درقراردادن درموقعيت وليعھدی وبعدا پادشاھی کردند.
اعليحضرت درتمام طول سی ودوسال تنھا يکبار نام واالحضرت عليرضاراآوردند آنھم درمصاحبه ای بود که واالحضرت
رابعنوان وليعھد معرفی فرمودند وديگر درھيچ موردی ذکر ازايشان نکردند تاچه رسد که وسيله ای برای حضورايشان
دراجتماع ايرانيان شوند وچنان به حاشيه رانده شده بود که بکل فراموش شده بودند .اين بااعليحضرت بوده است که
او را معرفی بکند نه اينکه ايشان بيايد وخودش رامعرفی کند .معلوم است که افراد فھميده وباشخصيت وغرور
حاضرنيستند که بيايند وخودشان رامعرفی کنند اين ديگران ھستند که آنھارامعرفی وسوابق وخدمات آنھارامتذکرميشوند.
حتی درکتابھای اعليحضرت خاصه کتاب زمان انتخاب که ازکسانی مانند سازگارا بانام ومشخصات تمجيد کرده اند ھيچ
اشاره ای به واالحضرت وليعھد نشده است ويادرمصاحبه ھا که ازمادرشان بعنوان متخصص مسائل ايران ياد کرده اند
کوچکترين يادی ازوليعھد نشده است .دائره اين بی توجھی راميتوان تا آنجا ديد که بيانگر اين است که >ايرانيان
فراموش کنند مسئله وليعھدی عليرضا راکه ايشان درمصاحبه باروزنامه فيگارو مطرح کردند< وعدم عالقه به انتخاب
ِ
وليعھد ديگری که تکليف مشخص وقانونی ايشان است خود قرينه ای است برتاکيد فراموش کردن موضوع وليعھدی
ازطرف سلطنت طلبان  -وليعھد درزمان وليعھدی تکليف قانونی ندارد ولی احترام وعزت وحفاظت وتربيت او دست
کمی ازشاه ندارد .واالحضرت وليعھد عليرضا ازھمه اين ۀئين ھا که خاص ايرانيان نسبت به وليعھد است بکل محروم
بود ودراين محروميت ھيچکس نقشی نداشت اال اعليحضرت .دخالت سلطنت طلبان سبب سوء تفاھم ميگرديد ودخالت
مادر نيزنميتوانست ازعواطف مادری بدور باشد که آن نيزباتعليم وتربيت وليعھد منافات داشت چنانکه درتاريخ پادشاھی
ايران وليعھد درزير چترتريبت مادرنبوده است .آيا از خود پرسيده ايم که راديو صدای ايران وياکيھان لندن که متواليا
بااعليحضرت مصاحبه ھای تکراری داشته اند چگونه يکبار موضوع واالحضرت عليرضا رامورد پرسش قرارنداده اند؟
ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ
عکس العمل مردم نسبت به درگذشت واالحضرت وليعھد برای اعليحضرت بسيارگيرا وتعجب آور بوده است وميفرمايند
که »چنين ھمدردی وواکنش مردم نسبت به درگذشت برادرم نسبت به خواھرم ديده نشد«
وبعد اعليحضرت اين واکنش سريع ووسيع که به عبارت خودشان ازبين طبقات مختلف سياسی ابرازشده را »ناشی از
نوعی خشم مردم به رژيم اسالمی دانسته که خواسته اند باشرکت دربزگداشت واالحضرت عليرضا به رژيم گفته باشند
>بس است< وازبين رفتن برادرم سبب شد که يک دوستی وآشتی ملی وھم بستگی پيداشده است«
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه
حيرت اعليحضرت از ھمدلی وعکس العمل مردم نسبت به درگذشت واالحضرت وليعھد که آنرادرمقام قياس بادرگذشت
واالحضرت ليال گرفته اند به اين دليل است که واالحضرت عليرضا وليعھد سلطنت ايران بوده است وھمانطور که آن
وکيل آمريکائی گفته وتاريخ ماھم گواه است اميد مردم به وليعھد برای رفع نابسامانی ھای زمان شاه بسيارامرطبيعی
است بنابراين بخش اعظم ازاحساسات غم آلود مردم نسبت به ازدست دان وليعھد برميگردد به عادت ورسم واميد
تاريخی آنھا بديھی است که اين موقعيت رانميتوان در درگذشت واالحضرت لياليافت.
اﺷﺘﺒﺎه دوم ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ
ھمانطور که مالحظه فرموديد اعليحضرت ھمدردی وسيع مردم رابه حساب التيماتوم به رژيم تھران که ديگربس است
ونيزآشتی ملی گرفته اند ،اشتباه مسلم ايشان رادراين برداشت نميتوان ناديده گرفت.

٢١/٠٢/٢٠١١

برگ ۵

نقدی بر مصاحبه بی بی سی با اعليحضرت – امير فيض  -حقوقدان

تاکنون شايد ھزاران ايرانی بدالئل مختلف ازجمله سختی معيشت وفشارھای غيرقابل تحمل خود کشی کرده اند وھيچ
رابطه ای ھم بين آن خود کشی ھا والتيماتوم به رژيم که >ديگر بس است< ديده نشده که بتوان درگذشت واالحضرت
عليرضا راکه مردم اورانه ديده و نه سخنی ازاوشنيده اند را تعبيربه >ديگربس است< کرد اين چنين برداشتی يک
ﺗﻮﻫﻢ مبارزاتی است شخص اعليحضرت تاکنون در ٢بيانيه با ادای جمله >ديگربس است< خطاب به رژيم التيماتوم
داده اند که آب ازآب تکان نخورد ،عاقالنه است که علت ھمدردی وسيع وغيرقابل انتظار حتی ازسوی مخالفين سلطنت
رابه درستی درک وعنوان کنيم که خيانتی به حقيقت ،که درھرموقع ممکن ،سعی ميکند تلوء تلوء خودرانشان دھد نشده
باشد.
آنچه که سبب عکس العمل مردم نسبت به درگذشت وليعھد شد که حيرت غيرقابل انتظار اعليحضرت راھم بازتاب داشت
بنــــــــد ھای عاطفی مردم به سلطنت است.
اعليحضرت به بند ھای عاطفی مردم به سلطنت آگاھند که در مصاحبه باکيھان لندن فرموده اند:
»اگرايرانيان نتوانسته اند باھم گفت وشنود وھمکاری داشته باشند سببش اين است که ھمواره اسيرگذشته ھستند .من
به سھم خود کوشش کرده ام که بنــــــد ھای عاطفی راازميان آنھابردارم وازسه سال پيش فعاليت من متوجه اين بوده
است وخوشحالم که بنتايجی ھم رسيده ام«
فراموش نکنيم که فکر بريدن بند ھای عاطفی که اعليحضرت خوشحالی خودشان راازانجام آن کتمان نکرده اند گرچه
ازحواشی طرح ھنری برشت است ولی ماموراجراوتفھيم آن به اعليحضرت داريوش ھمايون بود که درکيھان لندن شماره
 ٣٧٢نوشت:
»درست سھم پادشاه ھمين بود که خودراازگذشته انديشان جداکند وپادشاه درانجام اين رسالت موفق ھم شده است«
برای اينکه به اھميت بندھای عاطفی واثرات آن درپيروزی شورشيان  ۵٧ونيز سردرگمی وبی وقاری مبارزه عليه
جمھوری اسالمی واقف شويم به اين دوشاھد ھم توجه فرمائيد.
حسنين ھيکل روزنامه نگارمعروف مصری درکتاب >ناگفته ھا< نوشته است:
»خمينی گفت مانميتوانيم درمقابل نيروھای مسلح مقاومت کنيم بايد بندھای عاطفی بين افراد نيروھای مسلح وشاه
راازميان ببريم« ژنرال ھويزر آمريکائی درکتابش نوشت >ماموريت او برای انتقال وفاداری ) بخوانيد بندھای عاطفی(
نيروھای مسلح ازشاه به دولت بختياربود<
برای پيروزی شورشيان  ۵٧ونيز سرگردانی مخالفين حقيقی جمھوری اسالمی بايد بندھای عاطفی بين مردم وسلطنت
که ريشه ای اقرانی دارد بريده ميشد واکنون نيز برای اينکه کثافت جمھوری اسالمی بماند متاسفانه بند ھای عاطفی که
تنھا نقطه روشن پيروزی است بايد بريده شود ۀنھم باسرافرازی که قابل گزارش باشد.

