
  حقوقدان -اميرفيض –اتھام خيانت در  رابطه با نامه صدای انقالب شمارا شنيدم ٨ از ١ برگ ٢٠١٧/١١/١٣، شنبهدو مه شيد= 

 اتهام خيانت دررابطه با نامه

 صداي انقالب شما را شنيدم
  حقوقدان -اميرفيض

شاھنشاه يه کنندگان پيام خيانت به تھبی اساس اتھام   ۵٧مشھورترين موارد درشورش يکی از
 ,ازسازمان ملی تلويزيون ايران بخش گرديد) ٢۵١٧(  ۵٧ماه سال  بانآ ١۴که درتاريخ  است 

 رام ساختن آ مزبور که درسخنرانی . است »انقالب شما را شنيدمصدای «معروف به نطق که 
اسباب موفقيت شورشيان گرفته ونرمش سخنان  نرا ازآواقع نشد، برخی  موثر ۵٧شورش 

ن آری شورشيان وشتاب شورش دانسته ودرنھايت عنوان خيانت برای شاھنشاه را دليل تج
مدعی ھستند که نطق مزبور را  ن تعابيرراستای ھمي در و ميدانند یيک تعريف اصول اقدام را

 ورئيس بنياد فلسفه ورئيس دفترعلياحصرت نوشته اند  قايان رضا قطبی وسيد حسن نصرآ
   .رقم زده اند کشور را خيانت به شاه و حاصل اين کار

  انگيزه انتخاب موضوع تحرير

انگيزه  .باشدن گفتگوئی داشته آاين تحرير مايل است درحول وحوش اتھام مزبور وماھيت 
اميرعباس امير عباس اين بحث  اتھامی است که شخصی بنام  انتخاب اين زمان برای حضوردر

قايان رضا قطبی آ و علياحضرتمتوجه علياحضرت شھبانو کرده ومدعی شده که  فخرآور
واکنش  اتھام مزيور و .داشته اند ینقش قاطع وموثر ۵٧پيروزی شورشيان  در نصرودکتر 

نامتناسبی  سرد و بسيار
ری تکه نسبت به مف

 ھيت افترای او ازوما
 کارجانب رسانه ھا ب

گرفته شد مشوق تنظيم 
تحرير  اين تحقيق و
   حقوقی گرديد.

اين اشاره موجه است 
اميرعباس که تنھا 

نيست که نسبت فخرآور
به نطق شاھنشاه ودست 

نھاوندی ھم وشنگ ھقای آ .وشاه متوسل شده است ت به کشورن به اتھام خيانآاندرکاران 
محترمانه اتھام خيانت وکمک خيلی تالش کرده که  و در کتاب خودش، راديو فردا ادرمصاحبه ب

 نطق شاھنشاه را توطئه ای بداند که در تنظيم وبه شورشيان را متوجه علياحضرت بنمايد 
  .رضا قطبی قرارداشته اند و قايان دکترنصرآن آزوايای  در ن علياحضرت وآراس 

ن مدعی که بظاھر قوی تراست بايد ھدف آ ،جا که درموضوع مشترک ومدعيان متفاوتنآ از
 را يد يعنی نھاوندیآبنظرمي نکه گنده ترآ ،بين مدعيان ومفتريان اين تحرير ھم از ،گرفته شود
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له گرک ھم بکاربسته ميشود گ اين قاعده دربرخورد با .ھدف تحرير قرارداده نه خرده ريزھا
  گروھی از فتنه گران ھم درست عمل ميکند و بايد سرآنھا را کوفت.و در مقابقه با 

  وامـــــا بعد 

  ارزش سياسي نطق شاهنشاه 

ويا رضا قطبی تنظيم  نصر قايان دکترآ ھنشاه توسط ھريک ازبرخالف ادعای رايج  نطق شا
   .بوده استفوق العاده  واجد ارزش واعتبارسياسیشده باشد 

ورد ھای مطلوب بشود بلکه به اين معناست که آستدکه منجربه  بابت سياسی نه ازاين  اعتبار
اعتبارترين متنی  با و ن زمان کشور وقانون اساسی مشروطيت بھترينآ با اوضاع واحوال

 بابوده که 
رعايت موازين 
حقوقی وموقعيت 

 حرانی کشورب
نطق شاھنشاه 
راشکل داده 

دنباله  در( .است
  اين تحرير

باتفاق به متن 
ان شاھنشاه سخن

نگاه خواھيم 
  .)کرد

  .اعتبار وارزش حقوقي پيام

رضا قطبی نوشته  و نصر قايان دکترآسالی که نطق مزبور توسط  سال از ۴٠امروز حدود 
وبيھوده است. بسياری  يام مزبور کاری عبثقضاوت نسبت به چون وچرای پ ؛شده ميگذرد
 نھاآد ندارد بلکه تصورات نسبت به ن زمان وجود داشته که اکنون نه اينکه وجوآ عوامل در

  ھم ناقص است. 

ن زمان ھيچکس آ پيام مزبور باتوجه به جريانات روزتنظيم شده بود. يادمان باشد که در
نھم بطور آدکترنصر که  قايان رضا قطبی وآبفکرنجات کشورنبود وراه حلی نداشت مگرھمين 

    .يام شاھنشناه ايران شده اندحتم به اطمينان حمايت وکمک علياحضرت دست بکارتنظيم پ

ن با لحاظ داشتن انصاف وانسانيت ميتوان گفت که نطق مزبور با قصد ونيت ضربه زد آيــــــــا
  ؟به سلطنت ايران تنظيم شده بود

ميتوان گفت که دکترنصروقطبی با جايگاھی که درکشور داشتند به مخالفت با شاه  آيــــــــا
محال است که يک  ،دکترنصريک فيلسوف بزرگ اسالمی بود ؛يندآوھمکاری با شورشيان بر
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تمام مکتوبات او  از دکترنصر به مسلمانی شھرت داشت و ،اسالم شناس عليه پادشاه قيام کند
  ١  .به اسالم را کامال تشخيص داد او ميتوان عمق وفاداری

رارگيرد که ميتوان گفت که علياحضرت ھمسرشاه درکنارشورشيان عليه ھمسرش ق آيــــــــا
  ؟چه بشود

مانند کوتاھی درقبول نيابت  ؛ممکن است علياحضرت وياديگران اشتباھات ويا قصوراتی بنمايند
ولی بايد به محظورات وتحکمات ناظر به  نشاه،يا ابراز وصيت نامه سياسی شاھ سلطنت و

ه ويا ن قصورات را درفصل قصد واراده ارتکاب خيانت به شاآنميتوان  موضوع  توجه کرد و
سالھای بروز واقعه محظورات وتاکيدات وتحريم ھای سياسی  البته در .تداوم سلطنت دانست

عليه تداوم سلطنت مانند امروز معلوم نبود ولی امروز که طرح ھنری پرشت وقدرت اجرائی 
  >شرمنده بود که  گفتاربرمحال کرد< ن معلوم شده است بايدآ

                                                            
  نوشته اند:  ۴٨١-۴٧٨يراصالن افشار در کتاب خاطرات خود در برگ ھای جناب آقای ام - ١
  
روزی که آقای ازھاری کابينه شان را معرفی کردند و رفتند، اعليحضرت بدون آنکه قبال کمترين صحبتی در اينباره کرده باشند ((

يران بفرستم، و آن پيام را االن برای قرار است که من پيامی برای ملت ا«بامداد به من فرمودند؛  ١١:٠٠-١١:٣٠حدود ساعت 
روزنامه نويس ھا وفيلمبردار ھايی که » بعد از ظھر از اخبار راديو تلويزيون پخش شود.. ٢:٠٠من خواھند آورد تادر ساعت 

نشد. نه آقای ازھاری آمده بودند، برای ضبط پيام اعليحضرت ھمانجا ماندند. مدتی طول کشيد و خبری از پيام يبرای گزارش کاب
پرسيدم که چرا دير شده وپيام را نمی آورند؟ به من تلفن کردند و گفتند؛ پيام را آقای سيد حسين نصر وآقای رضا قطبی آورده اند 

» قربان! پيام آماده است و برده اند حضور علياحضرت...«و به اتفاق حضور علياحضرت برده اند. من به اعليحضرت گفتم: 
آخر اين پيام چه ربطی به علياحضرت دارد؟ مگر علياحضرت ميخواھند نطق کنند؟! چرا «گفتنند: اعليحضرت با کمی عصبانيت 

آقايان سيد حسين نصر و رضا قطبی به دفتر من آمدند، پيام را  ١٢:٣٠حدود ساعت » بردند آنجا؟ بگوييد زود بياورند اينجا..
ی، منشی تشريفات (که االن رکانادا ھستند) و خانم سودابه انصا آوردند و نشستند. من ھم محض احتياط، آقای اصالنی (که االن در

در لندن ھستند) اين دو نفر را خواستم که بيايند تا اگر قرار باشد چيزی نوشته شود يا اقدامی بشود حاضر باشند. آقايان سيد حسين 
آقايان آمده اند و پيام را آورده اند.  نصر و رضا قطبی در دفتر من منتظر ماندند و من حضور اعليحضرت رفتم و عرض کردم که

  » خيلی خوب! باشه! خبر ميدھم...«اعليحضرت گفتندی 
  

قرار بود طبق معمول، اعليحضرت زنگ بزنند تا آقايان پيام را به حضور ايشان ببرند و اعليحضرت پشت ميزشان اين پيام را 
احضار کنند ناگھان خود اعليحضرت دررا باز کردند و آمدند توی  بخوانند. در اينموقع که ھمه ما منتظر بوديم تا اعليحضرت مارا

خود اعليحضرت روی »  نه! نه ھمانجا بنشينيد..!«دفتر من. من بالفاصله بلند شدم تا اعليحضرت بجای من بنشينند، ولی گفتند: 
ت پيام را خواندند و مرور کردند صندلی روبروی من نشستند. بعد آقای قطبی پيام را به حضور اعليحضرت دادند. اعليحضرت بدق

من نبايد اين حرف ھارا بزنم! من «و چند دقيقه ای طول کشيد و بعد با عصبانيت پيام را روی ميز من انداختند و دوبار فرمودند: 
ايد آقای قطبی و آقای سيد حسين نصر عرض کردند: "اعليحضرت االن موقعی رسيده که اعليحضرت ب» نبايد اين حرف ھارا بزنم!

مطالبی را بفرمايند که برای ملت قابل قبول باشد و ملت ھم آمادگی دارد ببيند اعليحضرت چه ميفرمايند. االن موقعی است که 
   "اعليحضرت خودشان را در رديف ملت بگذارند و طوری فرمايش بفرمايند که ملت قبول کند...

  
روی ميز من ماند. بعد ديدند که دير ميشود و تا ساعت پخش اخبار اعليحضرت چيزی نگفتند و به اتاقشان رفتند و اين پيام ھم 

وقتی نمانده اعليحضرت بار ديگر من را صدا کردند و من پيام را بردم پشت ميزشان و اعليحضرت شروع کردند به خواندن آن 
  . پيام

  
برای اعليحضرت خواندم و پذيرفتند و بعد ھم من قبال چندين بار اين پيام را «بنابراين، اينکه آقای سيد حسين نصر گفته اند که 

صبح موقعی که قرار بود پيام برای خواندن بدست اعليحضرت برسد به من  ١١:٣٠اصال حقيقت ندارد. چون ساعت » نطق کردند
بخوانم که در کجاست اين پيام.. بگوييد بياورند برای اينکه من بايستی اقال يکی دوبار آن را ...اين پيام چرا نمی آيد«فرمودند: 

ضرت تھيه  شده حپس معلوم است پيامی که می آمد ابتدا به ساکن بود... پيام اگر خوب بود با نظر اعلي» موقع خواندن تپق نزنم...
...  چند دفعه شنيدم که اين نطق را آقايان اردالن، ...و گفتند من حرف ھارا نبايد بزنم؟!  بود. پس چرا اعليحضرت پيام را پرت کردند

نتظام، دکتر امينی، شريف امامی و ... تھيه کرده اند در حاليکه تمام اين آقايان ھيچکدامشان از اين پيام اطالعتی نداشتند.....  ا
ساعتی پس از پخش پيام اعليحضرت راجع به اين نطق سئوال فرمودند و گفتند الساعه شريف امامی تلفن کرد و گفت: پيام بسيار 

کا تلفن کردم و پرسيدم شما نطق اعليحضرت را شنيديد يا نه؟ و نظرتان جيست؟ آقای ساليوان به من عالی بود! به سفير آمري
گفتند: نه من نشنيدم! دارند آنرا ترجمه ميکنند... با آقای عبدالکريم الھيجی صحبت کردم ايشان گفتند نطق بسيار عالی بود... البته 

کنار بکشند، اين نطق مطابق ميلشان بود... بعد از شورش اعليحضرت از  برای جبھه ملی که ميخواست اعليحضرت خودشان را
اينکه تحت فشار، آن پيام را خواندند خيلی ناراحت بودند. به آقای نھاوندی ھم که به مصر آمده بود گفتند بيخودی در اينکار عجله 

 هک ميوگب دياب منک مھتم ار یسک مھاوخب هکنآ یب ،دوبن بسانم هجوچيھ هب اھ زورنآ رد ام نويزيولت ويدار تاغيلبت الوصا...شد.
 شيامن هنرگو ....دوب هعماج رد یبالقنا تاساسحا جاوما زا یشان دياش هم دوب نويزيولت ويدار تيريدم راک رد »یرگيبالقنا« یعون
   ))!تشاد یترورض هچ ساسح یاھ زور نآ رد کيزکم هاشداپ نارابريت مليف
 ک-ح
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  قصد ونيت درجرم خيانت 

نيازبه اثبات دارد  ؛انت وچه دروفاداری به کشور وشاه ازمھمترين جرائم استخيانت چه درام
ما درکارمبارزه  ،ھراشتباه ويا قصوری خيانت نيست ،قصد ونيت به عمل را دارد نياز به احراز

  .اين واژه استفاده ميکنيم خيلی زياد وبا نادرستی از

  خيانت ملي 

انت بزرگ ويا خيانت ملی ناميده ميشود عدم وفاداری مجرمانه شخص به منافع ملی  خي
   :مده استآن آودرتفسيرحقوقی 

شرکت کردن درجنک عليه کشورخودی، کوشش برای براندازی حکومت کشور، جاسوسی 
درنيروھای نظامی کشور، ھمکاری با سرويس ھای اطالعاتی وسياسی خارجی عليه منافع 

  .کشور ويا سوء قصد به رھبرکشور

  ق شاھنشاه که به دائره اتھام کشيده شده  با ارکان خيانت ملی ھماھنگ است؟متن نط آيــــــــا

  .ن نامه استواراست؟  مسلما خيرآ رکن سونيت وعامل زيان به کشور وشاه در  آيــــــــا

  :يکی ازحقوقدانان خارجی نوشته است

ن حذف آ و رداما درتمام موارد يک کاربرد معين دا ؛اتھام خيانت درموارد متفاوت بکارميرود
   .ونابود کردن کسيکه قراراست خائن شناخته شود

رضا قطبی ازبکاربردن واژه خيانت تنھا  و نصر قايان دکترآ يعنی مفتريان به علياحضرت و
   .حذف ونابود کردن اعتبارعليحضرت بوده است

  ايراد 

ه نرمش فوقق کرد  مدعی اند ک بنام متوليان معقول ياد اننآ کسانی تاحدودی که ميتوان از
بود که پيام ازموقعيت سخت تری طرح  بجا العاده درپيام شاه سبب تجری شورشيان شد و

ثمرمطلوب  نکه مثمرآچون رعايت اين احواالت درپيام نشده بود پيام بجای  و ،موضوع ميکرد
    .واقع شود سبب گستردگی شورش گرديد

 ٨ مطلق که درھفدھم ديماه درست نامه رشيدی ؛نان کم توجھی به سابقه استآاشتباه بزرگ 
داريوش ھمايون  روز بعداز عزيمت کارتر از تھران بوسيله روزنامه اطالعات با فشار

ن نامه آيافت وھمه محققين  ازجمله  "باری روبين" معتقد اند که  انتشار وزيراطالعات کشور
د که بوسيله موضوع درست نقطه مقابل نطق شاھنشاه بو بابت متن و جرقه انقالب بود از

 ۵٧رامش شورش آ در ميز موثرآاگر نامه تند وتھديد  و ،قايان قطبی ودکترنصر تنظيم گرديدآ
تش شورش وفتنه آباشد که ديديم نه تنھا نبود که  بود نامه رشيدی مطلق ميتوانست کارساز

   .را بيشترساخت

شوب ھا را بنقد آ و بلواھا مورد باال يعنی تاثيرکيفيت نطق را در ،روزنامه ھاميلتون پست 
   .ن استفاده شودآ کشيده که بھتراست از
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حسنی مبارک  رئيس جمھور مصر درپيام روز جمعه خود برای مردم مصر  ؛شورش مصر در
ورد آتقويت قدرت واقتدار خود سخن به ميان  از خواھی نکرد بلکه بصور مکرر نه تنھا عذر

نطر را  ئی به دولت کرده ام تا فرصت ابرازوتنھا به اين نکنه بسنده کرد که من راھنمائی ھا
بارتی عوی ھمچنين  ،دولت نيز متعھد به اجرای دستورالعمل ھای من است و ،به مردم بدھد

مريکائی ھم فراھم آوحشت را درميان متحدان خود يعنی مقامات  رانی وگبکاربرد که حتی ن
   .برمسئوليت خود برحفظ امنيت کشور تاکيد کرد ساخت و

پست اضافه کرده است که سخنان مبارک برای مردم بی معنا گرفته شد و  ونھاميلت
را تخليه نکردند وعليرغم حکومت نظامی  مردم سراسر شب را  تظاھرکنندگان خيابان ھا

  .درخيابان ھا گذراندند

نچه که درمقابسه بين سخنرانی شاھنشاه ايران ومبارک ارائه داده اين آ از ھاميلتون پست
موخته بود  آموخته بود ودرسی را که مبارک آرفته که  درسی که شاه ايران نتيجه را گ
  .دولتھای غربی درامورمصر دخالت نميکردند اگرکارسازبود 

بشرطی که کشورھای  ؛مبارک نطقمال موثر واقع ميشد وھم اری ھم نطق شاھنشاه ايران کآ
   .خارجی درجريان شورش مصروايران دخالتی نداشتند

رخنه ای  را نظر نسبت به متن پيام شاھنشاه ممکن است درھمان سالھای نخستين،ايراد واظھا
گوادلپ  مواضعه کشورھای بزرگ جھان در انتشار درجريان تحقيق ميداشت ولی پس از

براندازی رژيم سلطنتی ايران ومسائل نفت وشھادت شخصيت ھای مسلط  نھا برآوتصميم 
ن پيام حرکت آه گرفته شود وفقط تحقيق مماس با نھا ناديدآامروزه ھمه  ۵٧برجريان شورش 

   .کاری بسيارکودکانه وبعضا کينه جويانه است ،کند

عليه نظام  گيک جريان بين المللی مصوبه کشورھای بزر ۵٧شورش ؛ پيام ھرچه بود ونبود
   .قابل جلوگيری نبود ايران بود و

  مدعيان زبان دراز

اسباب سقوط  از نراآ ن پيام ايرادی دارند وآ نانکه برآ
اين  بفرمايند اين گوی و ،يم سلطنتی ايران ميدانندژر

نھا ميتوانست جايگزين آ يک نوشته ای که بنظر ،ميدان
رضا قطبی باشد  تھيه کنند،   و قايان دکترنصرآنوشته 

   .بفرمايند موارد ايراد قانونی اين پيام را ارائه کنند

کرده نھاوندی که کلی سعی ھوشنگ  قای دکترآھمين 
ن نطق  نويسندگان  نطق شاھنشاه آ که با ايجاد فساد در

را به تبانی با مخالفان ودشمنی باشاه  متھم سازد 
 ؛واساس تھيه نطق شاھنشاه را توطنه دانسته است

جاداشت ضمن محکوم کردن متن مزبور متن جايگزينی 
 سرسری از نقدر بی مطالعه وآنھاوندی  .ارائه ميداد

دقت  ن متن را باآ تا کينه توزانه کرده است  که حتی قبول زحمتی ھم ننموده متن مزبور انتقاد
ن نطق، شاه دومرتبه  قبول کرده که به قانون اساسی احترام آ<در :بخواند ونوشته است



  حقوقدان -اميرفيض –اتھام خيانت در  رابطه با نامه صدای انقالب شمارا شنيدم ٨ از ۶ برگ ٢٠١٧/١١/١٣، شنبهدو مه شيد= 

ن است که نھاوندی آ نچه ھست غيرآ حاليکه اصال چنين چيزی درنطق نيست و نگذاشته>  در
  .گفتگو خواھيم داشت)مدعی است (دراين باره باتفاق 

  نهاوندي (سرفتنه) چه گفته

ده ای( ن  ه دو و     )م دارم 

درمانده بود که بھرچيزی متوسل  و شاه به قدری پريشان خاطر ؛ن روزھا که پيام منتشرشد((آ
دوران زندگی سياسی ودانشگاھی  در من ھرگز ،رام کندآميشد برای اينکه بتواند مملکت را 

يا سه باربه  تقريبا ھفته ای دوبار ،شاه را نديدم خرآماه يا شش ماه  ن سه يا چھارآ ام بقدر
  ))نقدر درمانده بود..........آشاه ميرفتم  به دالئل مختلف شاه  ديدار

 شما که مرتبا درخدمت شاه بوديد وتقريبا ھفته ای دو ؛تاريخ حق دارد ازنھاوندی پرسش کند
ان سردرگمی تبقول خود شتفته کشورھم واقف وآاوضاع  از و ديدشاھنشاه را می دي سه بار يا و

 رئيس گروه بررسی مسائل ايران و بوديد و وپريشان خاطرودرمانده گی شاه را ھم ناظر
رام شدن کشور وحقظ سلطنت مشروطه ايران آھم بوديد برای  کانيدای نخست وزيری کشور

  چه راه حلی ارائه داديد؟

فراماسيون  کرد که عضو ، ھم اعالم افتخار۵٧ازشورش  که بعد قای نھاوندی، آميکنم فکر
  .بھتراست  بيشتر گندش را درنياورد که <معامل بيناست>  ،سلطنت نيست است وھم  ديگر

  مريكا ئيها نسبت به نهاوندي آقضاوت 

اظھارات افراد ومطلعين رابطه مستقيم با شخصيت سياسی واعتباری شخص  نجا که اعتبارآ از
وقتی اظھار کننده ويا مطلع، شھره به فساد اخالق وپستی مقام وموقعيت اجتماعی  و اردمطلع د

نکه خط آلذا اين تحرير الزم ديد برای  ،او مالک وصائب شناخته نميشود نظر باشد، قول و
 نظر رابطه با متن پيام شاھنشاه کشيده شود به اظھار بطالن به اظھارات نھاوندی در

   .مريکا درتھران نسبت به احواالت نھاوندی اشاره ای داشته باشدآکارشناسان سفارت 

اويک سياستمدارفرصت طلب چاپلوس <نھاوندی ھرطوری که االن خودش را تعريف کند بازھم 
  .چاپلوس ترين افرادی بوده که مورد تنفرشديد ھمکاران خود واکثرايرانيان می باشد  است

 فکر :گفت ) او١يک شاه پرست توصيف کرد (يک سلطنت خواه ولی نه  راد نھاوندی خو
پارلمانی ممکن است  اما بھترين فرم حکومت  درايران روش  ميکند که بازگشت شاه غير
  )٢٣٣مريکا جلد اول تاششم  صفحه آ(اسناد سفارت      >)٢( شاھنشاھی بريتانيائی ميباشد

مريکا درپاريس آقائی که خودش را سلطنت خواه معرفی ميکند به مامور سفارت آن اي - ) ١(
بايکديگر موتلف کنم تا  رابدون شاهمن ميکوشم تاعناصرميھن پرست <؛ گفته است

 .>کنترل ايران را بدست گيرند
  اريس مريکا درپآسند محرمانه سفارت  ٧٩اوت  ١۴(                               

  مريکا)آاسناد سفارت  ۶٨جلد  ١٣٩صفحه                                           
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نھاوندی رئيس جمعيت مسائل مربوط به ايران بوده، مورد توجه شاھنشاه بوده، کانديد نخست 
ريکا مآمعھذا سياست کارش را به نحوی که مالحظه کرديد به سفارت  ؛ھم بوده وزيری کشور

مده آايران خارج وبه پاريس  ن زمان وقتی بوده که نھاوندی ازآ( .درپاريس گزارش داده است
   .اين درست مصداق خيانت ملی است که درابتدای اين تحرير عرض شد بود) و

نھاوندی يک  ؛مريکا درايران اظھارنظرکرده استآنام اين عمل ھمانطور که کاردارسفارت 
نھاوندی درسالھای اخير ھنگاميکه  .کامال صادق است ؛لوس استفرصت طلب چاب سياستمدار

گفت  ١٩٨۵شکارساخت ودرسال آرا  ازسوی سلطنت طلبان تحويل گرفته نشد  ماھيت خود
   .که ديگرسلطنت  طلب نيست

اظھارات علياحضرت اين برداشت ميشود که نھاوندی درمقام رياست دفترعلياحضرت به  از
نھاوندی اولين کسی بود که ھوشنگ يعنی  ھمو شور رسيد ونزديکی به شاه ک مقامات و

را با اتھامات عديده بی دليل به علياحضرت  قدرشناسی خود روبروی علياحضرت ايستاد و
  .رسانه ای کرد

معلوم شد کسانی که صحبت از پارلمانی  -پسته بی مغز چون دھان بازکند رسوا شود   -)٢(
   .ادعای مسخره نھاوندی گرفته اند از باب! را شاھنشاھی ميکنند  اين گوھر

  .<خربه خرخندد که پاالنش کج است>

  رزيابي شخصيت نهاوندي ا

يکجا يعنی  در ؛مريکا بنحو قابل توجھی ھوشنگ نھاوندی معرفی شده استآدراسناد سفارت 
   .مده استآمريکا آاسناد سفارت  ۶٨جلد 

با نھاوندی ادامه يابد وسطح تماس يا تماس آمريکا درپاريس که آ<درپاسخ به سوال سفارت 
  :چگونه باشد؟  ياد داشتی مالحطه ميشود که چنين اظھارنظرشده است

  >               باشد يداراسرينده باوی درسطح آپيشنھاد شده تماسھای   مزخرف استنظرات نھاوندی < 

  )١١۵صفحه  ۶٨(ھمان جلد                                                                         

پاريس ازنظرات  مريکا درآبدانيد چرا کارشناسان اطالعاتی سفارت  تاممکن است مايل باشيد 
  .رده اندـک ياد  مزخرفنھاوندی با عنوان 

ازطريق کردستان وياری کردھای ايران وعراق، با  ،ھاوندی پس ازخروج ازايرانن 
 گزارش مبسوطی ازوضع کرد ھا و و، اريس مالقات کردپ در مريکاآکاردارسفارت 

غارھائی درکردستان < :نجمله ميگويدآ از سفارت ميدھد و نھا به کاردارآسالح ھای 
ديگر  دروغھای بسيار > وخود جای بدھد ديدم که ميتواند تعداد سه ھليکوپتر را در

گی غار که تشبيه بزر .شنائی کامل داردآ مريکائی که با ھليکوبترآبرای يک 
يک  ترپبا ھليکو ن شود،آاصال ھلی کوپتر نميتواند داخل  درکوھستان واقع است و

  مريکا)آاسناد سفارت  ۶٨(جلد  مده     آبه حساب مي کاردار نظر مزخرف گوئی از
وجود دارد که نھاوندی درگفتگوی با مامورين  ۶٨سند درھمان جلد  ١٠يش ازب 

ی نظامی توسط امرای ارتش وکردھای ايران  مريکا ازيک کودتاآاطالعات  سفارت 
مريکائيھا آميکند که  نرا تکرارآب وتاب آنقدر با آ ھفته خبر ميدھد  و ٨تا  ۶ظرف 
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يند که يکدفعه با آنھاوندی برمي نرا جدی ميگيرند ودرمقام تحقيق وپرسش بيشتر ازآ
                   .   نچه گفتم خيال ميکردم>آميشوند که ميگويد  < اين اظھار او روبرو

  )١٢٣تا   ١١۵ازصفحه   ۶٨(ھمان جلد

مريکا درحد يک سرايدار آبراساس ھمين سوابق بوده که سطح تماس نھاوندی با سفارت 
   ٢. مشخص شده است

   صالحيت نفي –ورد اين تحرير Ĥدست

مريکا آ نظراتش که بنظر کارشناسان سفارت ھوشنگ نھاوندی که سياستمداری فرصت طلب و
صالحيت ايران.پاريس مزخرف است  وسطح تماس با او درسطح سرايدار شناخته شده   در

ی تنظيم شده وارد قطب رضا قايان دکتر نصر وآنسبت به متن پيام شاھنشاه که بوسيله  تاندارد 
   .مقوله  نطق پادشاه نيست به دويدار  ورانظرشود ھرکسی را حدی است حد سر اظھار

نھا مرجع آ که تعدادی از ؛جلد کتاب درباره فلسفه است ٢٣نصر نويسنده  دکترسيد حسين
 بوده  که تعدادی از ما مقام رسمی ويا افتخاری فرھنگی کشور  ٢١دارای  شناخته ميشود  و

قای رضا قطبی استاد دانشگاه آباتفاق  او ،ن مقام منصوب شده استآنھا بافرمان شاھنشاه به آ
تلويزيون ملی ايران درحساس ترين برھه تاريخ ايران راه حلی را فيزيک ومديرعامل سازمان 
باورھای قلبی ايرانيان  رعايت شود وھم با استفاده از ت مشروطيتنانتخاب کرده اند که ھم س

      .گردانند باز به کشور رامش راآبشاه بتوانند 

بوده اند تن ن دوفراموش نشود که دربين ھزاران  شخصيت سياسِی  مديون به ايران تنھا ھمي
 تصور ،که کمرھمت بسته وبا سرعت وتھوری کم نظيربه کمک شاه وکشور برخاسته اند

يدار مرخزف گو با اتھام خيانت ملی صالحيت وحدی داشته باشد که دراين انميکنم که يک سر
   .مورد اظھاراتی بکند که کرده است

  .قای دکترنصرآدفاع 

  درتحرير ديگری 

 

 

                                                            
در بان انگليسی است که در  janitorبر با برا caretakerبرابر با  conciergeدر زبان فرانسه کونسيرژ  - ٢

برگردان شده است. مرسوم است که سرايدار ھای خانه يا آپارتمان ھا در فرانسه کاری پارسی به سرايدار يا نظافتجی 
ندارند جز در برخی موارد که دوری در ساختمان بزنند و مراقب باشند لوله ای چکه نکند يا برقی بيمورد روشن نباشد 

گپ «بيکار ھستند و از لب پنجره يا از الی در با سرايدار ھمسايه به  زظافت کلی بکنند وبقيه ساعت ھای روو يک ن
برخی مجله ھای پر از نگاره و کارتون که نوشته زيادی وبطالت ميگذرانند. حرف حسابی برای گفتن ندارند. » زدن

 ک-حندارد برای کونسيرژ ھا در فرانسه چاپ ميشود.  


