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 اتهام خيانت دررابطه با نامه     
 صداي انقالب شما را شنيدم

)2( 
  حقوقدان -اميرفيض

  دكترنصر آقايدفاع 

طرف اتھام ويا پرسش نصر که بمناسبت مشارکت درتنظيم متن پيام شاھنشاه  حسين دکتر آقای
   .ياد ميکند او ن توضيحات بنام دفاعآ توضيحاتی داده اند که اين تحرير از  قرارگرفته،

   :ايشان گفته اند

اين نظريه بودند  ان علما ترس زيادی ازاين وضعيت داشتند وطرفدارآقايبرخی از )١(دران شرائط «
وديدگاه ھای حکومتی  حفظ کند  تا جلوی خطر بين جريان اسالمی  که تنھا پلی که ميتواند رابطه را
ھمکاری ھای  پيش به دليل سالھا ن سو ملکه نيز ازآ از ؛بنده ھستم ،استيالی کمونيسم گرفته شود

اصفھان وتاسيس انجمن شاھنشاھی  روی معماری سنتی وبازسازی بافت شھر کار فرھنگی نظير
وی درشرائط حساس  پيشنھاد رياست دفترمخصوص خودرابه من کرده  ،فلسفه ايران مراميشناخت

  ».بود

رارزير نصر تحوالت فکری خودرا درزمينه نقشی که برای خود تصورميکرده بق سيد حسيندکتر آقای
   :توضيح داده است

که ميتوانستم ھمچون ميانجی به ايجاد موقعيتی کمک کنم  )٢( احساس ميکردم که تنھا کسی بودم«
برپاشود. ھمانطورکه  حکومت سلطنتی اسالمیيت هللا خمينی مصالحه کند ونوعی آن مثال آ که در

 اما ساختارکنند  نظر اظھارملکتی  امور ن علما نيز دربعضی ازآ داشته ايم که در درعصرصفويان
مثل من می ترسيدند داشتند چراکه  را ن دوره ھمين نظرآ بسياری ازعلما در  تحول نشود سلطنت دچار

  )٣(». ازبه قدرت رسيدن کمونيست ھا ويا مجاھدين خلق

ن زمان يک وظيفه ملی وحتی آاين کاررا در«دکترنصر دربخش ديگری ازگفتگوھايش گفته است  
  )۴(» نرا نميخوردمآوگرنه اينگونه چوب   اشتباه کردم حتما اشتباه کردموشايد ھم دينی دانستم 

   ورد ازمدافعات دكترنصرĤدست

دکتر نصر  آقایورد ميتواند اين باشد که نويسنده پيام مورد بحث شاھنشاه شخص آاولين دست )الف(
تھيه  اصوال  ،اين امرعالوه براينکه ازعبارات بکاررفته دردفاع ايشان احراز شدنی است ،بوده است
ور ضرب المثل دخالت مشترک چند آياد  و  تسکارمعمول وشدنی نيتن يا چند  و جانب دو يک متن از
ممکن است ولی پياده کردن ھمان تعامل مورد موافقت تن تعامل فکری بين دو وياچند  ؛قابله است

  .ھم عملی باشد  به متن  مناسب ومورد انتظاری ختم نميشود اگر . وسيله گروھی ممکن نيستبو
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 نصر فيلسوف  اسالمی ومتبحردرکالم و ھمچنين است روال تنظيم يک اليحه که وقتی يک طرف دکتر
تکليف  نھم درحدی که خود را درآ ،باالتری ميداند را درموقعيت  صاحب بيست وچند کتاب است و خود

 و  درتنظيم متن مزبور پيشقدم بوده  ، بطورطبيعیميدانسته انحصاری نھم آ مندی ملی وحتی دينی
  .وھمفکری داشته است رضا قطبی نقش ناظر آقای

تراک ھدف  حفظ موقعيت سلطنت ايران شان دکترنصرورضاقطبی  دراآقاياھميت  ھمکاری بين  )ب(
رضا قطبی يک ايرانی  آقایيک شخص مذھبی وبرعکس  نصر زيرا دکتر ؛قابل ارزيابی است

اينکه  بوده مگر ن دوآاين تعارض مانع ھمکاری وھمکفری  ؛غيرمذھبی بوده است !ناسيوناليست
   . يا منظور ديگری.يعنی حفظ سلطنت ايران ھدف مافوق تبعات باورھا وگرايش ھای مذھبی باشد 

  شهادت بنده

ازباب شھادت خود را  قطبی  آقایرباره باورھای شخصی دير اظھارات تحر ؛خواننده اين تحرير
 ،بدو تشکيل سازمان تلويزيون وکيل سازمان بوده ام توضيح اينکه اينجانب از ؛ارادتمند بدانيد

تنھا وکيل سازمان وحتی برخی  ۵٧تا شورش  .بنده انجام شد ن بوسيله دفترآاساسنامه سازمان وثبت 
شنا آبالطبع با اخالق وروحيه وباورھای ملی ايشان  ايشان بوده ام ووکيل قطبی  آقایازمسائل مالی 

سال  ٢٠ھمانطور که  يک طبيب ميتواند ازسالمتی بيمارش گواھی بدھد بنده ھم به دليل  بوده ام و
 باال در نظر ھنگ ميشد صالحيت اظھارآقطبيی ھم آقایکارھای حقوقی سازمان که مستقيما با خود 

 ۵٧ھم ازشورش نمي ند به شرافت وگاشاره اين موضوع ھم بجاست که سو .ام داشته را مورد ايشان
  .رندگان سنگرھم نبوده انديگ تاکنون نه ارتباط تلفنی ونه مکاتبه ای با ايشان نداشته ام ومتاسفانه  از

   شرائط  -)١(

ويا سکوت وياحتی با  اتھام ھمکاری با دشمن موصوف  اعم ازاينکه جنبه دفاع ويا تعرضھرعملی 
زمان وقوع بگذرد شواھد وعينيات  که ھرچه از .باشد رابطه مستقيم وعلت ومعولی با زمان وقوع دارد

نجا که تحمل افراد با جريانات وقوعات آ از و شکيل دھنده زمان ضعيف وغيرقابل استفاده ميگرددت
ماھيتش  نطورآيد، زمان آت به موردی که پای زمان پيش ميدرقضاوت نسبدرزمان متفاوت است  

   .نرا بيان ميکندآقابل قبول است که مدعی وياشاھد 

نطور که بوده امروز آن زمان را آدکترنصر نخواسته واگرھم ميخواست نميتوانسته  دقيقا اوضاع 
بنابراين بايد به اوحق داد که اوضاع ھرچه بوده موثری کامل درنگرانی ايشان وگروھی  ؛تشريح کند

   .علمای وقت کشور بوده است از

بطور طبيعی انسان ھا درمقابل رويدادھا اگربا حالت مقابله روبرو گردند ازحد اکثرتخصص ومھارت 
زاد آوتربيت شده درکشورھای  نصر فيلسوف دکتر از .سالحی که دراختياردارند  استفاده ميکنند و

سخنرانی شاھنشاه  يا کشتار مخالفان دولت را در جھان نميتوان انتظار داشت که طرح مقابله نظامی و
جلوگيری  رامش وآاسباب  ايجاد  تجربيات وتحقيقات اسالمی وايرانی خودش را از نصر دکتر ،بگنجاند

   .تنظيم کرده است اوپيام شاھنشاه رن استفاده آ از ازسقوط نظام شاھنشاھی کشور گرفته و

  تجربه تاريخي

خوند اعظم مرجع تقليد روبروی آدرطول تاريخ تشيع درايران ھرگاه که تجربه تاريخی ميگويد که  
    .شاه ايستاده است  شاه ناچاربه عقب نشينی حتی  موقت شده است
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ميتوانستم  نقش ميانجی را  احساس ميکردم که تنھا کسی بودم که«: نجا  که دکترنصرميگويدآ -)٢(
   .به حقوق وتاريخ اسالم تشيع بوده است رصن ناشی ازھمان تجربه تاريخی وتسلط دکتر  »بازی کنم

 نصر کند که چنان قصدی که دکتر اين حقيقت را فرياد تااشاره مزبور بدان جھت وارد موضوع شد 
به ھيچوجه نميتوان  قصد دخالت درموضوع ونيز تنظيم پيام شاه را داشته است  رضا قطبی  به   و

   .ن دادآبه  را کشور خيانت عليه شاھنشاه و

 خوند مطھری که بوسيله فرقان ترورآاشاره دکترنصر به نگرانی بخشی ازروحانيون ازجمله  -)٣(
سياسی واجتماعی مردم وکشورسخت ت فبه با گاه ومطلعِ آمردم  رتزيرا بيش ؛شد واقعيتی تلخ است

شورش وشورشيان  قانونی کشور بودند ولی فشار نا متوازن با فرھنگ وساختار نگران رويدادھای
 و نصر ان دکترآقاياينجاست که واقعا بايد کوشش  و ؛درحدی بود که کسی را جرات مقاومت نبود

   .ستود راراھی که انديشيده بودند  رضا قطبی وعليا حضرت در

  اشتباه دکترنصر -)۴(

استفاده کرده است ولی توضيحی  حتما اشتباه کردم –اشتباه کردم دکترنصردوباردريک جمله ازواژه 
 يناينکه انسان يک نامه مرضی الطرفينی بقصد رضايت طرف ؛ندارد که مقصود ايشان ازاشتباه چيست

نھم اشتباھی که حتما درمقام اشتباه شناخته آکه نميتواند اشتباه شناخته شود  ،رامشآباقصد  ،بنويسد
  .ن دکترنصرباشدآنھم اشتباھی که معين آ و بشود 

يا مقصود دکترنصر ازاشتباه اين است که درکاری دخالت کرده که رقبای ايشان تمايلی درانجام اين آ
   .به کارشکنی وبد گوئی متوسل خواھند شد مھم بنام وازطرف دکترنصر را نداشته وناچار کار

اينچنين مقصودی را ھم نميتوان متوجه يک شخصيت علمی دانست چراکه يک شخصيت ميداند که 
طرفی طرح دکترنصر ناشی ازيک تجربه  از مقابل چنين طرحی بسياری مخالفت خواھند کرد و در
انتقادھا ودشمنی ھا عبورکرده ودرتاريخ به رسوب نشسته است   ی است وتجربه تاريخی ازمسيرختاري
   .نرا متوقف کندآزی نيست که ايراد ويا دشمنی بتواند وچي

  علت اشتباه دكترنصر

شان ازقاطعيت تشخيص ايشان  ننھم دوبار آ اشتباهن واژه آ دکترنصربه اشتباه واستفاده از آقایتوسل 
 ن ابرازآ تشخيص را ھمزمان با تنظيم نطق شاھنشاه ويا مدت کوتاھی بعد از ايشان اين ابراز ،است

گرفت  بکل روشن ودرمعرض افکارعمومی قرار ۵٧بلکه سالھا بعد که ماھيت شورش   ،ننموده اند
وتوافق ھای بين المللی پرداختند   ۵٧ونشريات داخل وخارج به تفسيرھا ونکات مخفی شورش 

   .دکترنصر متوجه اشتباه خودشان شده است آقایتشخيص 

ه تا اظھارنظر مبنی براشتباه که حدود ده ھا سال اين فاصله  زمانی  يعنی ازتاريخ تنظيم نطق شا
شکارساخت که اين حقيقت بھنگام تنظيم نطق شاه آ دکترنصرمجسم و آقایميشود  حقيقتی را درمقابل 

   .شکارنبودآ

دانستند که  ابعاد  مانند بيشترايرانيان ومحققين داخلی وخارجی  ۵٧سالھا بعد ازشورشنصر دکتر
 فرانسه و لستان وگان و آمريکاکشورھای  يک جريان سياسی مشتمل برحضور ۵٧سياسی شورش 

ن آ ن شورش  بنتيجه رسيده است  وآ ،نھاآلمان بوده که با سياست ونيروی مادی وعوامل انسانی  آ
  ؛المی روشنن جريان سياسی باشد  ودرکآ نطق مردمی شاھنشاه نميتوانسته کارساز وموثر در



  حقوقدان -اميرفيض –اتھام خيانت در  رابطه با نامه صدای انقالب شمارا شنيدم ٨ از ۴ برگ ٢٠١٧/١١/٢١، شنبهسه شيد= بھرام 

لت آدکترنصروقطبی بھنگام تنظيم  نطق شاھنشاه  نيمدانستند که خمينی ومسئله شورش يک  آقای
ن شورش مشارکت آ لت  درآن آروابط مذھبی با  گرفته ومردم به اعتبار است که دريک جريان قرار

تسکين  و بيدار را نھاآقضيه شورش ارتباطی به مردم ندارد که سخنرانی مردمی شاه بتواند  دارند و
  ١ .دھد

  ما عبث درسينه صحرا زديم فرياد ها

  
   آمريكاسقف مخالفت 

چه حد  ن تاآتداوم  با سلطنت و آمريکاری امروز است که به عيان مالحظه ميشود سقف مخالفت آ
 تصميم غيرقانونی و سال از ۴٠ن حساس است  که با وجودی که نزديک به آير ومواضع گفرا بلند و

درتحميل تحريم ھای سياسی عليه وليعھد وقت ايران  آمريکازاد آحق انسان ھای  و بشر خالف حقوق
مصوبه  ھمچنان عمال تصميم و و ،ھا نشده است ن تحريمآميگذرد، حاضربه تجديد نظرويا سبک کردن 

جاری است  وعجيب اينکه  آمريکادردستور روز سياست  ١٣۵٨بسال  آمريکاتحريم وزارت خارجه 
ھای سياسی  ن تحريمآنه ـــدامدامنه اين تحريم کاسته نشد بلکه  ترامپ  ھم نه تنھا از قایآمدن آبا 

   .عليه اعليحضرت به اقسامه افزايش يافته است

  اصالن افشار اميردكتر آقايشهادت 

دکتراصالن افشار که بمناسبت موقعيت خاص درزمان ايراد پيام شاھنشاه  ناظروشاھد موضوع  آقای
    :ھستند درکتابشان اظھارداشته اند که

                                                            
شايد بسيار بجا و به مورد ميبود اگر در آن نطق تا حدودی ماھيت توطئه بيگانه که مسلما بر شاھنشاه روشن  - ١

(نه در حد نامه رشيدی  از بيوگرافی خمينی به صورتی که در مردم تاثير بکند به آگاھی مردم ميرسيدبوده و کوتاھی 
ماھيت و پشت پرده جريان سياسی برای مردم روشن ميشد. اگر  . مطلق بلکه حتا از سوی يک آيت هللا عنوان ميشد)

  ک-ح
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ن مطالب را درشان آشاھنشاه متن پيام را مالحظه فرمودند واظھارعدم رضايت فرمودند وبيان «
االن موقعی است که اعليحضرت  ؛ "که ان دکترنصروقطبی توضيح دادندآقايخودشان نميدانستند ولی 

اعليحضرت  چه  دمادگی دارد که به بينآمطالبی بفرمايند که برای ملت قابل قبول باشد وملت ھم 
  ٢ ».ميفرمايند

ان مزبور  تصورميکرده اند آقايان دکترنصر ورضا قطبی به شاھنشاه  نشان ميدھد که آقاياظھارات 
، دليل توجه وتمرکز پيام شاھنشاه روی مردم بوده استکه طرف شورش مردم ھستند وبه ھمين 

 نھايت در در ن وآدرحاليکه حقيقت موضوع چنين نبود ومردم دربند رابطه تقليد ورعايت اجباری 
    .خواست سياست کشورھای خارجی قرارگرفته بودند سير

اھيد کرد که نرا خواھيم داشت ومالحظه خوآنقد  متن پيام شاھنشاه و رتی اين تحريآقسمت  در
اين اشتباه فرورفته بودند که تظاھرات وخرابکاری ھا وشعارھای مرگ  نويسندگان پيام صد درصد در

   .نھاستآبرشاه ھمه وھمه برخاسته ازمردم ورھبران مردمی 

  مسيراشتباه 

دکترنصر روی اشتباه دردخالت تنظيم متن پيام شاھنشاه اصراردارد علت اين است  آقاینجا که  آ**  
ن  تحت الشعاع يک جريان سياسی خارجی آکه  پيام شاھنشاه مطالبی را داشته است  که مخاطب 

کالمی ساده   در ن جريان توجه داشته ونه ميتوانسته توجه داده شود  وآپيام نه به  قوی بوده و بسيار
   ٣.ن پرداخته استآ ه ريشه شورش توجه نداشته وبه  ظواھرپيام ب

  اشتباه بزرگ 

گرفتارطوفان اشتباه شده اند   ۵٧دکترنصرورضا قطبی نبوده اند که درجريان شورش  آقایاين تنھا 
نصروقطبی بمناسبت موقعيتی فرصت  آقایھمه ما دراين اشتباه غوطه وربوده ايم با اين تفاوت که 

اين را يافته اند که اقراربه اشتباه کنند ولی کسان ديگری يا فرصت نداشته ويا نخواسته اند که اشتباه 
   .بزرگ خود را اعالم کنند

  شهادت اشتباه بنده

  م)(رضا شاه دو ليحضرتاسناد سياسی مبارزه ايرانيان خارج ازکشور نشان ميدھد که ازتاريخی که اع
وری گرديد آفرمودند  بالفاصله توجه قانونی ايشان به تشکيل دولت موقت ياداتيان سوگند سلطنت 

ن بتوضيح رفته بود آودرتحريرات پياپی تمام مسائل حقوقی تشکيل دولت ومبانی مشروعيتی وقانونی 
جايگاه  بان درآنھم  سال اين خواسته قانونی که با سوگند سلطنت در ۶که  دھمان اسناد نشان ميدھ

   .قانونی دولت موقت نفرمودند ميگرفت  پی گيری شد  ولی اعليحضرت اقدامی نسبت به جواز اجرا قرار

                                                            
توجه  -بخش نخست اين نوشته وارد شده بودمتن کاملتر شھادت جناب اميراصالن افشار بصورت زيرنويس در  - ٢

 ک-شما را به آن جلب ميکند. ح
شايد ھم دست ھايی تعمدا ميخواسته توجه مردم به سوی ديگری بوده باشد که در جھت نيت ھای پليد ديکته شده  - ٣

 ک-از بيرون بوده باشد. ح
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 از جانب اعليحضرت ميدانستم به غير نرا مانع قبول مسئوليت ازآ بنده به ھمه چيز فکرميکردم و
ھت تداوم سلطنت گروگان بودن سلطنت وتحميل تحريم سياسی برشخص اعليحضرت که نبايد درج

  .اقدام کنند  (طرح ھنری پرشت)

 ل دولت وسازمان دادن مبارزه درجھت قانون اساسی مکرر دريدرجھت تشکوسلطنت طلبان بنده 
مفتخر ويا ردی مدلول ولی متاسفانه به واکنشی مطلوب وجوابی مسموع  ،ورديمآمکرر فشارانتقادی مي

    .يميدنگرد

نرا درمقام سلطنت مجاز نميداشت بصورت شعردرمقاالت پياده شد آمراتبی که شرافت کالم بکاربردن  
   :ن جمله استآ که از

  درمقام حفظ حق واجب بدان تکليف را  وارھان ترديد را حق مسلم حبصا

*  

  و تنھاــيدان چرا ماندی تــــــاين م در  ده بگشاـدي مزاه عزيـــــــوای شــــــت

  يغيرازحرف وحرف راھت چه بودست  ساله کوششھاچه بودست ١٠ دراين

*  

  صف افتادن استدر ه بينم دررديف وھرچ  حق تو برپائی است صاحب حق مسلم

**  

  ش کنندسن شاھی که تقديآگردد     که باشد درمقام نيست ميلش

**  

  خيال کنند که اين شھرياربی حال است  ازاين بيشتر که مردم ما مکن تعلل

   

  که يکی زين ھمه ياران بمن اين بيت نوشت - شه پاک سرشتبرگوی ای ھموطن من به 

  پرنده دگرھمت پريدن نيستدراين   شکستن قفس ای دوست سخت بيھوده است

ت شرا طلسم تحريم شاه يعنی طرح ھنری پر )اعليحضرت(بنده نوعی نميدانستيم که بال وپراين پرنده 
. قدرت جھانی است مبارزه درجھت سلطنت نموده است يک ابر از که شاه وخانواده سلطنتی را ممنوع

٤  

                                                            
دولت انگلستان چشم ديدن تداوم به ويژه از ھمان زمان اوج گرفتن رضا شاه بزرگ  فراموش نميکنيم؛البته  - ٤

 ٢۵) بارھا و بارھا حتا در ١٩٧٩( ۵٧پادشاھی در ايران را نداشته و در موقعيت ھای گوناگون حتا پيش از شورش 
، ترور ھايی که به اخوان المسلمين مربوط ) در پی آن بود تا بلکه به نظام پادشاھی پايان بدھد١٩۵٣( ١٣٣٢امرداد 

دو مورد ترس از افتادن ايران  ١٩۵٣سال  ولی  ترتيب داده شد از آن دست است، زب توده (روسيه)با ھمکاری حو 
 ک -. حبه چنگال روس ھا و رستاخيز مردم مانع از آن شد
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ھی ميگوئيم  ،بسته است آمريکاوزارت خارجه را  به کسی که بال وپرقانونی او ،حد اقل بنده ؛ما
قانون اساسی  وتمرد از وبی ميلی کن وچون قادربه ايفای وظائف قانونی نيستند حمل بربی حالی پرواز

اشتباھی که ھمگان به سوئی مينگريم واميد داريم که  ،اين يعنی اشتباه کنيمند سلطنت ميگوعدول سو
  .نکه ھست اسيروگرفتاراست  وما اين مھم را تشخيص نميدھيمآنجا آ

مقصود ازاين اشارات اين نيست که اگرميدانستيم که اعليحضرت دراسارت وتحميل  تحريم سياسی 
ھيچ تفاوتی نميکرد دليل اين مھم اين است که پس  ....خير ،است  مشکل ما حل وتحريم متوقف ميشد

جانب ايرانيان برای  شی ازن ھيچ کوشآساله  ۴٠دامنه وسيع  ت وشکارشدن طرح ھنری پرشآ از
با اين بی حالی وبی غيرتی ما  آمريکانکه وزارت خارجه آ پس از و ،ختم اين فاجعه مالحظه نشد

به ابعاد اجرائی تحريم ھای عليه  کاه شدآرمان تاريخی کشو ملی وھويت دايرانيان نسبت به نما
   .اعليحضرت افزودند

  متن نطق شاهنشاه 
اين تحقيق ورود به بودن  نسبی  الزمه  وری گرديد وآحقيق ياد ھمانطور که درقسمت نخست اين ت

ن آنطق شاھنشاه است درتحريری ديگر به اتفاق به مالحظه نطق مزيور وابعاد روانی وسياسی 
   .رفتخواھيم 

جريان  است و »صدای انقالب شمارا شنيدم« رحاشيه بحث نطق شاھنشاه وداين تحرير فقط   :هجتو

درخيانت به شاھنشاه وکمک به  نويسندگان پيام  دارنده مالحظاتی است که قصد ونيت ن دربرآ
           .شورشيان را نفی ميکند

 ===============  

 توضيح الزم: 
درگفتگوی تلفنی که مفصل ھم بود با جناب آقای اميراصالن افشار دست داد، ايشان پس آگاھی از 
متن نوشته استاد اميرفيض مفصل جريان آمدن آقای دکتر سيد حسين نصر به ھمراه آقای رضا قطبی 

دادند (به کتاب ايشان مراجعه يا در زير نويس بخش نخست نوشته استاد به دفتر خودشان را توضيح 
من اظھارات آقای  دناميرفيض که پيوند آنرا ھمينجا در ايميل پيشين گذاشته ام نگاه کنيد)؛ اضافه کرد

دکتر نصر را نميپذيرم چون شاھد عينی ماجرا بوده ام و سيد حسين نصر بعد ھا گفته و ادعا کرده 
(در و متن نطق پيشتر با شاھنشاه مطرح شده و با نظر خود شاھنشاه نوشته شده بود.  است که مورد

اين حرف منزل کسی گفته است شاھنشاه خودشان متن را نوشته بودند و من آنرا تعديل کردم*) 
 است و نميتوانسته چنين موضوعی درست باشد. » نادرستی«و » مھمل«

شب در دفترم بودم و آقای نصر  ٨-٧جناب اميراصالن افشار اضافه ميکنند شب پيش من تا ساعت 
نيامده بودند و توافق و موردی ھم نبوده است اگر ھم تازه بدون و قطبی در آن روز حضور شاھنشاه 

آگاھی من ارتباط و تماسی با شاھنشاه گرفته شده بود پس چطور شاھنشاه در ھمان روز که نطق 
ميبايست در راديو خوانده ميشد از من خواستند تا زودتر نطق آورده شود تا بتوانند آنرا مرور کنند. 

قايان نصر و قطبی در دفتر من منتظر بودند بجای پذيرفتن ما در دفتر خودشان، چطور وقتی دير شد و آ
شخصا به دفتر رييس تشريفات آمدند ووقتی نطق را خط به خط خواندند آنرا پرت کرده و با حال 

  عصبانی گفتند من نبايد اين حرف ھارا بزنم. 
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ند و رفتند؟؟ معلوم ميشود آقای اگر اين متن مورد مشورت شاھنشاه بود پس چرا نطق را پرت کرد
  سيد حسين نصر دروغ ميگويد و منظورشان چيز ديگری بوده است و نيت خيری در کار نبوده. 

جناب آقای اميراصالن افشار به يک مورد بسيار حساس ديگری اشاره دارند که فرمودند ھرگز در 
در اين برش از تاريخ خودداری  جايی عنوان نکرده اند وخصوصی به من گفتند که من ھم از بيان آن

ميکنم، ولی اضافه کردند (مطلب در زيرنويس نوشته پيشين ھم گنجانده شده بود) اگر آقای رضا قطبی 
نيت خير داشتندپس چرا در ھمان روز ھا فيلمی از تاريخ مکزيک را پخش کردند که در آخر فيلم 

خير داشت و ميخواست مردم را ھمراه  پادشاه مکزيک دستگير و اعدام ميشود. اگر آقای قطبی نيت
با سلطنت و تداوم سلطنت بکند چه لزومی داشت آن فيلم را در ساعت ھايی که مردم به تلويزيون 
نگاه ميکردند را نشان بدھد و به ويژه اين پيام را داشته باشد که ميتوان شاه را دستگير واعدام ھم 

  کرد. 

ود ولی ايشان به ھرحال که شاھد صادق و يکرنگ و گفتگوی اينجانب و جناب افشار طوالنی ب
شاھدوست و ميھن پرست اين ماجرای مھم تاريخی ھستند به ھيچ وجه نيت خير دکتر نصر و رضا 

کرده يقين ميدانند او امروز ھم اين » اشتباه«قطبی را نمی پذيرند و اينکه دکتر نصر نوشته است 
آنروز اشتباه نکرده بود و نيتش اين بوده تا در پيرو آن مطلب را ميگويد تا خود را تبرئه کند مسلم 

را فراھم کند. مسلم » انقالب و تصاحب کشور از سوی خمينی«فيلم اعدام پادشاه مکزيک زمينه 
گرايش سيد حسين نصر به اسالم و اينکه پيشنھاد کرده است يک کشور پادشاھی اسالمی ھم تشکيل 

  بشود بی دليل نبوده است. 

اينجانب اضافه ميکند، نظر دکتر نصر نميتوانسته در رابطه با تشکيل يک کشور پادشاھی اسالمی 
قابل اجرا باشد زيرا پيش از آن شاھنشاه خيلی جلوتر از سوييس و فرانسه و انگلستان قانون آزادی 

را  زنان در ايران و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ومشارکت زنان در امور اجتماعی کشور
» اسالم«آنرا در قالب  در جھتی نبود که بتوان» انقالب سفيد شاه و مردم«برقرار کرده بودند و مفاد 

آنھم بصورت پادشاھی جاسازی کرد. دوران صفويان سالھای سال پس از برقراری مشروطيت منتفی 
ھی صفوی غير شده بود و ھمه آحاد مردم برابری خودرا بدست آورده بود و بازگشت به دوران پادشا

  ممکن مينمود. 

آقای دکتر نصر يک مسلمان متعصب و بسيار مومن بوده واگر او تقيه نميکرده بلکه خيلی از کسان 
  ديگری که در کنار شاھنشاه بوده اند تقيه ميکردند. 

در گفتگويی که آقای بھرام بھراميان با آقای فرامرز فروزنده داشته اشاره کرده است که خيلی ھا به 
شاھنشاه دروغ ميگفتند خيلی از ساختمان ھا خراب و آتش زده شده بود و خيلی ھارا کسانی که معلوم 
نبود کی ھستند با لباس مبدل نظامی کشته بودند ولی شمار کشته شده ھارا و خبرھای داخل شھر را 

ن گفته اند به دروغ طور ديگری به شاھنشاه گزارش ميدادند و شاھنشاه از مسايلی به آقای بھراميا
  بسيار زيادی از سوی آمريکا و انگليس بوده است. » فشار«که نشان ميدھد 

  اينطور نبوده که کسانی مانند حسين نصر و رضا قطبی از ماجرا بی خبر بوده باشند.

اين مطالب با توجه به اظھارات پر از حرارت و ميھنپرستانه جناب آقای اميراصالن افشار به ذھن 
  و منطقی و اصولی بنظر ميرسد. متبادر ميشود

    ک -ح


