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 پياماتهام خيانت دررابطه با      
 صداي انقالب شما را شنيدم

 )ضميمه 3(
  حقوقدان -اميرفيض

اتھام خيانت دررابطه با پيام شاھنشاه که معروف به صدای انقالب شمارا پس ازانتشارقسمت دوم تحريرِ 
 واحترام  دکتراصالن افشار ايراداتی را وارد براين تحرير دانسته اند که بمبارکی آقایجناب  ،شنيدم

   .نرا خواستارمآنظرشان اجازه نقد 

  دكترنصر آقايايراد به اظهارات 
 آقایازسوی  )شده است ن استنادآتحرير به قسمت اول  درنصر ( دکتر آقای اظھارات یِ تايراد نادرس

دکتراصالن  آقایازکتاب دکترنصر  آقایوارد نيست زيرا اظھارات متنسب به  دکتراصالن افشار
کتابشان حتی  نرا درآ دکتراصالن افشار آقایکالمی ديگر نقل قولی است که  در و ،افشارگرفته شده است

نادرست  افشار دکتراصالن آقایبنظر اگر ن اظھارات آ استفاده تحرير از درتوضيح اينترنتی داده اند و
   .نصر دکتر آقایونه تحرير ونه دکتراصالن افشار آقایخود  پيدا ميکند به موضوع ارتباط است

  
 در کتبی شده ودکتراصالن نقل قول  آقایصر که بوسيله ترندک آقایاکنون بھتراست متن اظھارات 

 از که ميتواند نيز موجود است رجوعی ھمراه تفسير داشته باشيم  کتابشان ۴٨١ و ۴٧٨ صفحات
   .باشد ری ايرادات ويا قضاوت ھای نسبت به موردبی اعتبا اسباب

  دكتراصالن افشار نوشته اند آقاي

حضرت بدون اينکه کمترين صحبتی رفتند اعلي ه شان را معرفی کردند وازھاری کابين آقایروزی که «
قراراست که پيامی را برای  ،مداد بمن فرمودنداب ٣٠/١١تا  ١١اين مورد کرده باشند حدود ساعت  در

و تلوزيون يراد از بعدازظھر ٢تاساعت  ) ١( وردآملت ايران بفرستم واين پيام را االن برای من خواھند 
  ؟ورندآپخش شود .......... مدتی طول کشيد وخبری ازپيام نشد پرسيدم که چراديرشده وپيام را نمی 

ورده اند وبه اتفاق آرضاقطبی  و ين نصران سيد حسآقاي پيام را :بمن تلفن کردند وگفتند
خراين پيام چه ربطی به علياحضرت آ اعليحضرت با عصبانيت فرمودند....  .حضورعلياحضرت برده اند

حدود ساعت  ...اينجا نجا بگوئيد زود بياورندآبردند  چرا ،نطق کنند دارد؟ مگرعلياحضرت ميخواھند
  .وردندآمدند وپيام را آان سيد حسين نصرورضا قطبی به دفترمن آقاي ٣٠/١٢

 اصالنی که االن درکانادا وخانم سودابه انصاری منشی تشريفات که االن در آقایمنھم محض اطمينان 
 .لندن ھستند اين دونفررا خواستم بيايند تا اگرقرارباشد چيزی نوشته شود يا اقدامی بشود  حاضر باشند

)٢(  

ان سيد حسين نصرورضا قطبی دردفترمن منتظرماندند ومن حضوراعليحضرت رفتم وعرض کردم  آقاي
  »...خبرميدھم !باشه !خيلی خوب« داعليحضرت فرمودن .ورده اندآمده اند وپيام را آان آقايکه 
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ان پيام را خودشان ببرند واعليحضرت پشت ميزشان آقاي قراربود طبق معمول اعليحضرت زنگ بزنند تا
 دراين موقع که ھمه ما منتظربوديم تا اعليحضرت مارا احضارکنند  ناگھان خود ،پيام را بخوانند
قطبی پيام را حضور اعليحضرت  آقای...........  بعد مدند توی دفترمن آ بازگردند و را اعليحضرت در

عصبانيت پيام را نرا خواندند ومرور کردند وچند دقيقه ای طول کشيد وبعد با آدادند اعليحضرت بدقت 
  من نبايد اين حرفھارابزنم -من نبايد اين حرفھا رابزنم  فرمودند   دوبار و )٣(روی ميز من انداختند

االن موقعی است که اعليحضرت بايد مطلبی  !اعليحضرت ،ان قطبی وسيد حسين نصرعرض کردندآقاي
ببيند اعليحضرت چه ميگويند االن مادگی دارد که آبفرمايند که برای ملت قابل قبول باشد وملت ھم 

طوری فرمايش کنند که ملت قبول   بگذارنداست که اعليحضرت خودشان را دررديف ملت  رسيده موقعی
  )۴( ...کند

بعد ديدند که ديرميشود  ،اقشان رفتند  واين پيام روی ميزمن ماندتاعليحضرت  چيزی نگفتند وبه ا
وتاساعت پخش فرصتی نمانده  اعليحضرت بارديگر مراصدا کردند ومن پيام را بردم وپشت ميزشان 

  )۵( .ن پيامآشروع کردند به خواندن 

رفتند پذيدبارپيام رابرای اعليحضرت خواندم من قبال چن«سيد حسين نصرگفته اند که  آقایبنابراين اينکه 
قراربود پيام برای خواندن  صبح موقعی که٣٠/١١ت ندارد چون ساعت ققياصال ح »وبعد ھم نطق کردند

ورند برای آبگوئيد بي اين پيام کجاست  ،يدآاين پيام چرا نمی «بدست اعليحضرت برسد بمن فرمودند 
پس معلوم ميشود  پيامی   »...نرا بخوانم که درموقع خواندن تپق نزنمآ اينکه من بايد اقال يکی دوبار

 پيام و آورده بودند که اعليحضرت ھمانطور که ھست آنرا بخوانند، اگر مد ابتدا به ساکن بودآکه مي
فرمودند  من اين  پرت کردند وپيام را اعليحضرتبود  پس چرات تھيه شده خوب بود با نظراعليحضر

  ؟؟!را نبايد بزنم حرفھا

....  

تھيه کرده  و... دکترامينی  وشريف امامی –انتظام  –ان اردالن آقايدفعه شنيدم که اين نطق را  ينچند
   .ان ھيچکدامشان ازاين پيام اطالعی نداشته اندآقاياند  درحاليکه تمام اين 

....  

ساعتی بعد ازپخش پيام راجع به نطق سوال کردند  گفتند الساعه شريف امامی تلفن کرد وگفت پيام 
مريکا تلفن کردم پرسيدم نطق اعليحضرت راشنيديد يا نه نظرتان چيسست آ به سفير –يارعالی بود بس
عبدالکريم الھيجی صحبت کردم   آقایبا  ،...کنندمينرا ترجمه آ دارند هساليوان بمن گفتند نه نشنيد آقای

  »...ايشان گفتند نطق عالی بود

البته برای جبھه ملی که ميخواست «کرده که دکتراصالن افشار دراينجا اظھارنظر شخصی  آقای
  »کناربکشند اين نطق مطابق ميلشان بودرا اعليحضرت خودشان 

 آقایبه  ،پس ازشورش اعليحضرت ازاينکه تحت فشاراين پيام را خواندند  خيلی ناراحت بودند«....
تلويزيون ما دران اصوال تبليغات راديو   »بيخودی دراين کارعجله شد« :گفتند نھاوندی ھم درمصر

روزھا مناسب نبود  بدون اينکه بخواھم کسی را متھم کنم بايد بگويم نوعی انقالب گری درکارتلويزيون 
 بود که شايد ناشی ازامواج احساسات انقالبی جامعه بود وگرنه نمايش فيلم تيرباران پادشاه مکزيک در

  )١زير نويس بخش  -جاويد ايرانرشيو آگرفته شده از (  ».ھای حساس چه معنائی داشتزن روآ
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  دكتراصالن افشار آقايورد بيانات Ĥدست
گاه بوده اند که  آدکتراصالن افشار داللت دارد براينکه شاھنشاه  آقایفرازيکم اظھارات  - ) ١(

پيامی  معقول نيست تصورشود که شاھنشاه منتظر ؛ن کيستآوع پيام چيست ونويسنده موض
دکتراصالن  آقاینطور که آ اگر ن چيست وآموضوع نه کيست ون آده نبوده که نه ميدانسته نويس

 دکتراصالن افشار آقایگاھی آضوع پيام نداشته عدم مو گاھی ازآنوشته ايشان ھيچ  افشار
   .ه اند باشددامر بو که مصدر گاھی شاھنشاه آميتواند دليل نا ن

  تفاوت منشی گری وتنظيم متن  -)٢(

 ؛استوصالحيت نويسنده پيام وياحتی يک اليحه حقوقی برپايه اعتبارماموريت  تنظيم يک پيام سياسی 
 ،ھای طرف را منظم ميکند ولیه عبارات وخواست ،منشی ،اين مورد با منشی گری تفاوت دارد و

توجھی قبال  هنويسنده پيام  بسياری مراتب ومسائلی را درتنظيم پيام منظور ميدارد که اصال پيام دھند
فلسفی وتاريخی  پيام دھنده وديدگاه ھای سياسی وشخص وتشخيص مصالح کشور ونھا نداشته آبه 

به ھمين دليل است   نھا ھرقدر که ممکن است ميداندآخودرا متعھد به رعايت  ،يامپده نسياست که نو
نميتوان برای يک نطق  الزم به نويسندگان مختلف است و ،که برای موضوعات نامشابه وبل متعارض

ميز آازھمان شخصی استفاده کرد که سابقه رفتارھای مسالمت ارعاب باشد  من تھديد وسياسی که متض
به  را ات وتوجه خاص داشته اند که تنظيم نطق خودفشاھنشاه دقيقا به اين موضوع الت .داشته است

    .ھا کم نبوده اند ارجاع فرموده اند واال  داريوش ھمايون دکترنصر آقای

گاه بوده اند که ماموريت آنصرراميشناختند وازاحواالت وافکارفلسفی ومذھبی اوشاھنشاه بخوبی دکتر 
  د.تنطيم پيام را به او محول کرده بودن

نصر انتخاب شاه  دراين موقع که ازميان صدھا نفر که صالحيت تنظيم نطق شاھنشاه را دارند  دکتر 
الزم  اگر ا خير وپيام الزم است يدکترنصراست که بايد تشخيص دھد که اين بدان معناست که  ؛است

انتخاب  ؛ن روزھای حساس ميدانسته درپيام بگنجاندآ صالح ومصلحت شاه در او کهنچه را آاست، 
مسائلی  شخصيت نويسنده پيام  رابطه مستقيم  با ھدف ازپيام را دارد  وصالحيت  وسابقه وتجربه و

ی نداشته که چند بار متن پيام برای شاھنشاه رتواساسا ضرو مايه  نويسنده پيام است ازاين دست سر
 از بھتر ،پيامتھيه کننده  خوانده شود. اساسا ارجاع تنظيم پيام به شخص ثالث برای ھمين است که 

کدام صدراعظمی درتاريخ ايران که مامورپياده  ؛ن مسلط استآصاحب پيام براوضاع واحوال پيام ومراتب 
فرماندھان سپاه فرامينی را که ميدھند  اش را بعرض ميرسانده مگر کردن منويات شاه بوده  قبال نوشته

ه ومرئوسين البته که خير صالحيت ومراتب اعتباری که بين شا ،نرا قبال به استحضارشاه ميرسانندآ
  . دارد راھنمای تکليف است وجود

وشايد ھم حساسيت بھرحال دکترنصر با داشتن پشتوانه اعتباری شاھنشاه نطق مزبور را تھيه ميکند 
مدت انجام اين ماموريت  گفتگوھائی ھم بين  ايجاب ميکرده که در ه شخصيت شاھنشاهژبوي موضوع

ن بی اطالع بوده دليل عدم ارتباط آ راصالن افشار ازتدک آقایاينکه  رنصرشده باشد وتدک آقایشاھنشاه و
   .نيست

<معلوم دکتراصالن افشار جريان باال واينکه پيام مطابق ميل شاھنشاه نبود به اين فال گرفته اند که  آقای
ی بوده است  ونيت خيری رسيد حسين نصر دروغ ميگويد ومقصودش چيزديگ آقایميشود که 

    >.درکارنبوده است
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عامل  را نھاآان دکترنصروقطبی زد که آقايامی که نھاوندی درراديو فردا به علياحضرت ويعنی ھمان اتھ
  .خيانت به ايران وکمک به شورشيان دانست

مدعی شد که علياحضرت ورضا قطبی ودکترنصر نقش قاطعی درپيروزی انقالب  ورآيعنی ھمان که فخر
  .داشتند

ن آ دراينکه  نويسنده پيام ويا اليحه حقوقی به مواردی توجه دارد که شخص صاحب پيام از خاطره =
ن بی مناسبت آگاه نيست ويا ممکن است مطابق ميل صاحب پيام نباشد خاطره ای دارم که عرض آ

   .نيست

 .درپرونده ای وکيل تسخيری جوانی بودم که متھم به سرقت ازمغازه ای بود وچند ماه ھم درزندان بود
را دستگيرکرده  زدمشتريان مغازه که د  همتھم اقرارکرد ،ستده نشان ميداد که راه دفاع موجود نيپرون

وفريب گيرشدن انتخاب کردم وازناحيه جوان شھادت داده بودند بنده راه دفاع انتخابی را پشيمانی جوان 
 نھايت خواستار در قول دادم که جوانی شايسته وپاک باشد ومشغول به شغل شرافتمندانه ای بشود  و

زاد آ زندان بود محکوم کرد و دادگاه ھم متھم رابه ھمان مدت کوتاھی که در ؛ارفاق وعنايت دادگاه شدم
وکيل چه  آقایتبريک گفتم برخالف انتظار گفت  زادی اوراآ ووقتی دردادگاه ازمتھم خداحافظی  ؛شد

   ..............تبريکی مرا کنف کردی

 م (وکيل تسخيری) خيروصالح اوری متھم ھيچ راضی به دفاع بنده نبود ولی منکه محل اعتماد او بودآ
  (پايان خاطره)  .ن دفاع دانستمآرا درتدوين 

  متن نطق شاھنشاه روی ميز  -)٣(

نرا با عصبانيت آپيام شاھنشاه بعد ازمرور مده است که آدکتراصالن افشار  آقایدررديف  دوم اظھارات 
  .تشريفات درباربود اند انداخته اند دکتراصالن که رئيس آقایروی ميز 

 دکتراصالن رئيس تشريفات دربار وارد مسئله شود  و آقایمعنای اين اقدام شاھنشاه چيست جزاينکه 
     ،سبد باطله ميانداختد دکتراصالن افشار داشتند پيام را در آقایاز ورود  شاھنشاه ھدفی غير اگر

عنی ورود رئيس ي، رئيس تشريفات يعنی حواله موضوع به اقتدار ،انداختن روی ميز رئيس تشريفات
ميز  .الفاظ وعباراتی که درمتن پيام بوده است رفع نگرانی ھای شاھنشاه از تشريفات به موضوع و

   .عالمت اقتداروصالحيت کاراداری است

  پيش بيني رئيس تشريفات 
 حتمال لزوم تجديد نظردرمتن پيام راداشته است موضع خود وا م  که متوھمرئيس تشريفات ھ آقای

احضارشده بودند  تا  ه بوداصالنی وخانم سودابه انصاری که منشی تشريفات دربار آقایازباب احتمال 
   .اگراصالحاتی ويا اقداماتی الزم است انجام گيرد

  سوال تاريخ 
     سوال تاريخ ميتواند اين باشد كه

درگی زآدکتراصالن افشاررئيس تشريفات درباربوده اند ودرحاليکه شاھنشاه با  قایآرحاليکه د 
ايشان درجھت رفع نگرانی شاھنشاه چه خاطر متن پيام را روی ميز رئيس تشريفات مياندازند 

  ؟کردند
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اھنشاه سوال کردند که  مقصود شاھنشاه ازعبارت (اين حرفھارا من نبايد بزنم) کدام ش ا ازيآ 
زردگی آچه سوالی ھم الزم نبود بايک توجه سطحی ھرکس متوجه ميشد که گر، حرفھاست

   .خاطرشاھنشاه ازعبارت صدای انقالب شما راشنيدم است
بارت ع ايآ ،ردگی خاطرشاه خواندند؟ اگرخواندندزآ زا پيام را بعد نآرئيس تشريفات  قایآا يآ 

 آقای مد چرا ازآ اگر مد  وآعبارت نا متناسبی بتشخيص ايشان  <صدای انقالب شمارا شنيدم>
اصالنی وخانم سودابه انصاری که برای ھمين احتمال احضارشده بودند  برای حذف جمله مزبور 

  ؟که نه کاروقت گيری بود ونه به رابطه مقدمه وذوالمقدمه پيام صدمه ای ميزد استفاده نشد
انداخته بودند  چه  رئيس تشريفات با متن پيامی که بوسيله اعليحضرت روی ميزايشان قایآ   

ھمانطور روی ميزشان باقی بود تا نزديکی وقت  .بنابراعالم  خود رئيس تشريفات ھيچکردند؟ 
يا شاھنشاه پيام را برای اين روی ميز آ .راديو که ھمان پيام برای قرائت به شاھنشاه داده شد

رئيس تشريفات دربار انداختند که ھمينطوربدون اقدام واصالح تا موقع قرائت پيام دست  آقای
    .تصور نميشود ؟نخورده باقی بماند

ادشاھی پ <من از هگردرپيام بجای جمله صدای انقالب شما راشنيدم جمله ای بود مبنی براينکا 
ميماند  ن پيام روی ميزآيا بازھم آگيری ميکنم  ورھبرکشورروح هللا خمينی است> ه ايران کنار

   .ن ازسوی شاھنشاهآديک به وقت خواندن زتا ن
ده بود چه مآخمصه ای که برای سلطنت وشاه بوجود م رد رئيس تشريفات دربار قایآناب ج 

مبذول داشته اند که تاريخ  یھمچنين برای تداوم سلطنت وليعھد چه کوشش اقدامی فرمودند و
  ؟ا نيازداردن ھآبينھايت به دانستن 

  سوء تفاهم نشود

  ايران بوده اند. دکتراصالن افشار وفادارترين شخصيت نسبت به شاھنشاه آقای گواه اسناد،به 

احساس مادی شد  ولی ھنگاميکه تبديل به ،خصائص انسانی است از يک احساس معنوی و ،وفاداری
نموقع است که آ وفاداری شدسبب کمک ويا نجات شخص مورد  مد وآقوه به فعل در از يعنی وفاداری
  .<وفاداری درعمل است نه حرف> قائل به ارزش شد وفاداری  ميتوان برای

نرا ندارد آ بسيارمواردی ھست که انسان ذاتا واخالقا با تمام وجود مايل به نجات کسی ھست ولی اقتدار
  .<تکليف خارج ازوسع>اوضاع واحوال طوری است که قادربه ورود به معرکه نيست  و

دکتراصالن افشار نسبت به دوستاره درکنارماه  آقایاين تحرير، ازتشبيه بسيارزيبا واحساس برانگيز 
واين ذوق ظريف را به ايشان شاد باش  گاه است آ گرزبن با شاھنشاه ورضاشاه آانطباق معنائی  و

  .ميگويد

برشاھنشاه به خوبی گذرھای سياسی  و اصالن افشاربمناسبت احاطه برامور آقایعقيده دارم که 
کرانشان را فقدرتی که عليه شاھنشاه تجھيز شده يک قدرت بين المللی است وايشان وھمميدانسته که  

به اصالح  اگر و نھا درايران نيستآشده بيگانگان وعوامل  حساب ن مسيرآ امکان وقدرتی درمقابله با
اند مانعی درانجام برنامه سياسی ن نطق نميتوآنطق شاھنشاه ھم اقدامی نکرده اند ميدانستند که 

ولی حالت فرھنگی ما ايرانيان که ھميشه سعی داريم    باشد عليه نظام شاھنشاه ايران گکشورھای بزر
منکه نبودم> استفاده  ،ضرب المثل <کی بود کی بود از نھم ضعفا بشکنيم  وآکاسه وکوزه را سرديگران 

  .ن روی ميدھدآکنيم  اين ماجرا ونظاير
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  اتهام خيانت 

ت منشيان تشريفا عنی عدم استفاده ازخيانت محسوب شود قصور خدمت ي ،اگرقرارباشد قصور درخدمت
به  حاليکه خيانت نياز دردربار که حاضردرموضوع بوده اند برای اصالح پيام ھم نوعی خيانت است 

خيانت نيازبه درکالم حقوقی  جرم  سوء نيت دارد وقصور درخدمت سوء نيت محسوب نميشود و
حضورعنصرمعنوی جرم که سوء نيت است دارد وسوء نيت ھم بتنھائی کافی نيست بايد  سوء نيت 

   .خاص وسوء نيت عام  تشکيل دھنده سوء نيت جرم باشد

قطبی توضحياتی  و ان سيد حسين نصرآقايمده است که آ دکتراصالن افشار آقایبيانات  ۴) دررديف ۴(
قسمت ھای قبلی  در نصر دکتر ان قطبی وآقايبا جريان کشور (مشروح اظھارات درباره ارتباط متن پيام 

  .اق خارج گرديدندتاين تحرير درج است)  شاھنشاه چيزی نفرمودند وازا

(تاريخ معاصرايران   دکتراصالن افشار به معنا ومفھوم موافقت شاھنشاه با متن پيام است آقایاين اعالم 
نارضايتی خودشان را ازمتن پيام درعبارت (اين حرفھارا من  شاھنشاه  ويا اينکه چون فاطمه معزی)

روی ميز رئيس تشريفات انداخته  متن پيام را ،نارضايتی بيان فرموده ودررابطه با اين اعالمِ  نبايد بزنم)
  ١   .ن پيام  بوسيله رئيس تشريفات با بودن منشيان تشريفات اصالح شودآاند اميد داشته اند که متن 

ن آ وورودلخراشی مطرح شده که نيازبه تامل وتفکربسياردارد  آضوع بسيارتاسف وم ۵) دررديف ۵( 
بفرمايند به  یان نصروقطبی بدون اينکه فرمايشآقاياين است که اعليحضرت پس ازاستماع اظھارات 

ميزمن (رئيس تشريفات) ماند وچون نزديک وقت  ان تشريف فرما شدند واين پيام رویاق خودشتا
             . اصدا کردند وپيام را بردم وخواندندبرنامه ميشد  اعليحضرت  بارديگر مر

و علم به  با داشتن منشيان تشريفات درکناردستشان ودوساعت تقريبی وقت  رئيس تشريفات آقایيعنی 
احتماال حذف جمله ای  ھيج توجھی به متن پيام مزبور و اينکه متن پيام مورد رضايت شاھنشاه نيست،

     .نان مناسب نبوده اراده نکرده اندآ که بنظر

ينطورميتوان برداشت کرد که شاھنشاه اطمينان داشته که پيام مزبور با برخورد با نارضايتی ا 
ليل ازسوی رئيس تشريفات ومنشيان بنحو مناسب اصالح شده است بھمين د ، حتما  شاھنشاه

نمای ن جمله کذائی مواجه ميشوند  عالمت نارضايتی وتعجب درکالم وآ ھنگام خواندن وقتی با
  .صورت ايشان مشخص ميگردد

  تعجيل لزومي نداشته 

ان آقايفرض ميکنيم که رئيس تشريفات خود راصالح برای دست بردن پيام تنظمی ازسوی 
دکترنصروقطبی نميدانسته که اين فرض بکلی باطل است زيرا عالوه براينکه تکليف واختيارات رئيس 

                                                            
است، گرچه در تاريخ معاصر نوشته شده باشد. کسی بجز جناب اميراصالن افشار و ديگران  نظرنظر خانم معزی يک  - ١

و با روحيه مديريت شاھنشاه آشنا نبوده و نيستند. اگر شخصی با عصبانيت  که در آن اتاق حضور داشته اند نميدانند
انيت اتاق را ترک ميکند و دستور ديگری و نوشته را پرت ميکند و با عصب» من نبايد اين حرف ھارا بزنم«ابراز ميدارد 

نميدھد به مفھوم پذيرش متن نميتواند باشد و البته نميتواند اين الھام و اجازه را در ديگران توليد کند که کار ديگری 
انجام بدھند. در محيط اداری وقتی رييس به مرئوس عصبانی ميشود مرئوس قدرت اظھارنظر و ابتکاررا از دست ميدھد، 

. در جايی که مسئوليت رييس تشريفاتنه  است نويسندهدستورديگری دريافت کرده باشد. مسئوليت اصالح نوشته با مگر 
ھا تقسيم شده باشد دخالت يک تن در امور محوله به ديگری ميتواند مورد بازخواست قرار گيرد. آنطور که از شواھد 

سيار حساس و دقيق بود اند. جسارتا از روی تجربه اداری بار و دفتر شاھنشاه در تقسيم مسئوليت ھا بربر می آيد د
  ک-آورده شد. ح
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دکتراصالن   آقایاصوال  ؛تشريفات است که دراين قبيل موارد رعايت احترام واعتبارسلطنت را بنمايد
ا احضار تا درصورت اصالنی وخانم انصاری ر آقایافشار حق اصالح نطق را برای خود قائل بوده اند که 

   .ده شودانان استفآ لزوم از

 خوب چه اصرار ؛نداشت دکتراصالن افشار دل ودماغ اين کارھا وتصميمات را آقایبازفرض ميکنيم که 
ن داده نشده بود آ ن پيام که بنظرشاھنشاه نامناسب بود وھيچ تغييری ھم درآتعجيل وفوريتی بود که  و

  ٢. ورنيست>آالزام <تعھد به کارغلط،  خوانده شود 

  نمونه اي ازوظائف رئيس تشريفات دربار 

يکی ازوظائف رئيس تشريفات است دراين تحرير عرض شد که حفظ اعتبار واحترام شخص شاه وملکه 
   .ن بوده ام بعنوان قرينه استفاده ميشودآاين رويداد که بنده ناظر وعامل  از

نزمان دانشجوی حقوق بودم درشرکتی بنام شرکت ملی آدرسالھای قدرت وفعاليت حزب توده بنده که 
 حسابداری ميکردم  رئيس ھيئت مديره اين شرکت خانم صديقه قراگزلو ھمسرايران توسعه اقتصادی 

شرکت مزبور  نکه حسابدارآ بود بنده به اعتبار محسن قراگزلو رئيس تشريفات دربار آقایشادروان 
ھائی داشتند که بايد مرتب  قراگزلو صورت حساب آقایمی که داشتم ھنگا وشايد ھم مورد اعتماد قرار
 بنده ھم درھمان خانه ايشان و .به بنده واگذارميکردند اين خدمت رابدھند  بشود وبه حسابداری دربار

  .کارھای حسابداری مربوطه را انجام ميدادم شپزخانه آ که ايشان نبودند دروقتی 

 قراگزلو که درکوچه برلن قرارداشت بنده درروی ميز چای خوری  آقایيک روز که درباغ وخانه 
عالء وزيردرباروقت که يادم نيست  آقایقراگزلو درصندلی راحتی نشسته بودند جناب  آقایومشغول کار

ايشان نشستند  لو وکنارزقراگ آقایمدند به ديدن آقراگزلو بودند ويا برعکس  آقایايشان ھمسرخواھر
سفرخارج  ھرگاه که اعليحضرتين از ؛ضمن صحبت گفتند که وضع بدی است ءعال آقای .وگفتگو کردند

ينده آروزنامه بسوی  برسد  در برميگردند قبل ازاينکه صورت ھزينه مسافرتشان به حسابداری دربار
جواب گفتند منھم نگران  قراگزلو در آقای .بريز نوشته ميشود واعليحضرت ازاين جريان مکدر ھستند

بوده ام وکار تھيه صورت حساب را به اين جوان (اشاره بمن) محول کرده ام وخيالم کامال  ھمين جريان
دھيد که اسناد ھزينه مستقيما به دفترمن (تشريفات دربار) فرستاده  راحت است واضافه کردند که دستور

                .شود تا بوسيله حسابدارشرکت ھمسرم مرتب وطبقه بندی شده به حسادباری داده شود
  (ازکتاب خاطرات وماجراھای وکيل دربار اميرفيض)

اعتبارواحترام  تشريفات دربار يکی ازوظائف اوحفظ مقصود ازبيان اين خاطره اين است که رئيس 
واتھاماتی و به ايراد ھم اکتفا نکند سال  ۴٠نھم بعداز آاعليحضرت است  نه اينکه فقط  ايراد بگيرد 

   .راھم نمک ايراداتشان بفرمايند

  اعدام شاه مكزيك

   :مده است اين استکهآدکتراصالن افشار آقایمطلبی که دراظھارات نھاوندی واستناد 

                                                            
که به اين موضوع  خواھند داشتاز راديو تلويزيون پيامی به ملت  ٢گويا پيشتر اعالم شده بود شاھنشاه در ساعت  - ٢

در کتاب جناب آقای اصالن افشار اشاره شده که خبرنگاران پس از معرفی کابينه ژنرال ازھاری در کاخ منتظر پيام می 
 ک-. حمانند
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 داشت  پس چرا درھمان روزھا فيلمی ازتاريخ مکزيک راپخش کردند که در قطبی اگرنيت خير آقای<
قطبی نيت خيرداشت چه لزومی داشت که اين  آقای اگر ،ودگير واعدام ميشتخرفيلم پادشاه مکزيک دسآ

  فيلم راپخش کند که اين پيام رابه مردم بدھد که ميتوان شاه را دستگير واعدام کرد>

ايران بوده شنيدنی  ۵٧اتھام بسيارکودکانه وسطحی است وبھيچوجه ازشخصيتی که ناظربراوضاع سال 
   :اب پاسخ به تاريخ چنين داده اندتپاسخ اين ادعای خام را شاھنشاه درک ،نيست

متاسفانه خيلی دير دريافتيم ومتوجه شديم که بزرگترين ومھمترين دستگاه تبليغاتی کشور يعنی <
کارمند  ١٠٠٠سازمان تلويزيون عمال تحت نفوذ مخالفين وبخصوص توده ای ھا قرارگرفته بود از

  >                     .ن کارمندان سرکاربودندآ تن از ١٠٠) تنھا ۵٧ن سال (آزمستان  غازآدر تلويزيون 

  پاسخ به تاريخ) ٣٠٠(صفحه                                                                                 

   .نفربنده بودم ١٠٠ن آ که يکی از

ازکنترل دولت خارج   ۵٧ھمه سازمان ھای دولتی وحتی شھربانی وپادگان ھا  ووزارت خانه ھا درسال 
 ؛وخودسرانه دراختيارشورشيان قرارگرفته بود دروزارت دارائی واقتصاد وزرای دولت را راه نميدادند

نھا شرعا متعھدند آ نھا خمينی است وآدرشھربانی  افسران وکارمندان رسما اعالم کردند که مرجع تقليد 
   .که  به فتاوی خمينی عمل کنند

  هرج ومرج اوضاع 

 ناظمھرج ومرج وگسيختگی اوضاع درحدی شد وگرايش به مخالفين دروضعی قرارگرفت که سرلشگر 
  .مام بگذاردرسما اعالم کرد که حاضراست اسرارارتش را دراختيار ا

  )۵٧بھمن ١۶(                                                                                                   

   .گفته رويترز فرماندھان ارتش با نمايندگان امام تماس گرفته  اند به

رزائی نماينده مجلس توسط يچھل تن ازنمايندگان مجلس شورا ازترس مجازات گريخته اند منزل عباس م
   .تش کشيده شدآيک گروه به 

ودراثر موج وانست  ظاھررا حفظ کند تحتی  بخيتار نخست وزير بافرمان شاه ورای اعتماد مجلس ن
                >مخالفت ھا وسياست ھای خارجی اعالم کرد <درصورت انتخابات صحيح حاضربه تغيير رژيم است

  )۵٧بھمن  ۴(

 رضا قطبی اقتداری داشت که کدام فيلم نمايش داده شود و آقاین گفته شد آکه مجمل  دراين شرائط يا آ
  .کدام خير

  ناتمام است ھنوز

 شخپ یارب ار ريز هتشون راشفا نالصاريما بانج هتشون نيا شخپ زا سپ زور ============ 
   :دنکيم هفاضا هتشون یالاب شخپ ماگنھ رد ناريا ديواج .دنراذگيم ناريا ديواج رايتخا رد
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آمريکا زندگی ميکند وبرخی  -در اين فاصله شخصی تلفنی آگاھی داد، سرلشگر ناظم در شھر داالس
اورا از ھمفکران و دوستان و فرمانبران تيمسار قره باغی ميدانند و آن مطلبی که در متن نوشته آمده 

 است به دليل روند فکری سرلشگر ناظم کامال درست است.

چ يک از نوشته ھا يا گفته ھا نامی از جناب نصرت هللا معينيان که ضمنا ياد آوری ميشود؛ در ھي
  رييس دفتر ويژه شاھنشاه بوده اند برده نميشود.

که رييس  ١٣۴٢آقای نصرت هللا معينيان در پی نخست وزيری آقای حسنعلی منصور در اواخر سال 
اد به وزارت اطالعات سازمان انتشارات راديوبودند آن سازمان به وزارت اطالعات تغيير نام د

به  ١٣۴۵منصوب شدند در ھمان سال آقای اسد هللا علم به وزارت دربار منصوب شد و در آذر سال 
 ١٣۵٧ديماه  ٢۶سمت رياست دفتر ويژه شاھنشاه (دفتر مخصوص شاھنشاه) منصوب شده اند که تا 

  به ھمراه شاھنشاه از ايران بيرون ميروند. 

  نوشته ھای و گفته ھا نامی برده نميشود. ولی از ايشان در ھيچ يک از

  ک-ح

   :راشفا نالصاريما رتکد بانج هتشون

 سپاسگزاری دارند ايران تاريخ ھای گوشه به ای ويژه توجه که دربار وکيل اميرفيض آقای از وسيله بدين
 من به نسبت خودشان مھرومحبت ھايشان نوشته در و خود گذشته ھای سنگر در ھمواره ايشان. ميکند

 . است سپاسگزاری جای که اند داشته ابراز را

 شدن روشن برای بلکه نيست اميرفيض آقای به پاسخگويی مقام در آيد می اينجا در که کوتاھی مطلب
  .ندارد ھمراه را ديگری نيت و است کشورمان تاريخ از مھمی برگ

 کتاب در و تلويزيونی و راديو ھای گفتگو در که است مھم تاريخی امر يک شاھنشاه نطق موضوع
 ھمانطور اتھامی نظر ھرگونه بدون تاريخی مھم اين و است آمده بسيار دقت با و مکرر بطور من خاطرات

 . شده داده شرح است داده رخ که

 در را ايران تا بود شده تجھيز سو ھر از که المللی بين ھای قدرت ھای فشار و آنروز بحرانی اوضاع
 مشغول کشور گوشه ھر در بيگانه عوامل مسلم و است روشن ھمه بر بدھد قرار ای شده حساب مسير
. شود رسانده مقصود به االجل ضرب در شاھنشاھی نظام عليه بزرگ ھای قدرت اقدام تا اند بوده بکار
  .بود محسوس جا درھمه ھا فشار اين اثر

 ديگری ازراه اگر و بودم؛ خبر بی موضوع از من گفتند، من به نطق مورد در شاھنشاه که ای لحظه آن
 از گذشته. نبود آگاه موضوع از من دفتر و تشريفات بودند داده نصر حسين سيد آقای به دستوری پيشتر
  .گرفت نمی قرار تشريفات رييس ھای مسئوليت جزو شاھنشاه ھای نطق تھيه آن

  

 اصالح مسئوليت بازھم کردند، ترک را اتاق و کرده پرت عصبانيت با را نطق شاھنشاه آنکه از پس
 نطق متن ھرگز من. ميبود قطبی رضا آقای ھمفکرشان و نصر دکتر آقای اقتدار حيطه در تغيير وھرگونه

 شنيده نه و خوانده نه ميخواندند؛ بود پديدار شان چھره در که عصبانيتی با آنرا شاھنشاه که زمانی تا را
 و نصر آقايان. داد تغيير را بود نشده مطالعه جلوتر ھرگز که را نطقی بتوان تا نبود ھم فرصتی. بودم
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 نطق داشتند اصرار آقايان آن ولی. داشت قرار آنان عھده به آن مسئوليت مسلم و داشتند حضور قطبی
  . شود خوانده شاھنشاه توسط شده نوشته که ھمانطور

 احتياط جنبه بودم برده دفتر به خود ھمراه را انصاری) نويس ماشين( منشی خانم و اصالنی آقای من اگر
  . بدھند تغيير را شاھنشاه نطق بتوانند تا نبود ھم آنان ھای مسئوليت حيطه ودر داشت

 شاھنشاه اند کرده نقل تاريخ به پاسخ کتاب از درستی به شان نوشته پايان در اميرفيض آقای که ھمانطور
  :اند فرموده مرقوم

ومتوجه شديم که بزرگترين ومھمترين دستگاه تبليغاتی کشور يعنی متاسفانه خيلی دير دريافتيم <
کارمند  ١٠٠٠سازمان تلويزيون عمال تحت نفوذ مخالفين وبخصوص توده ای ھا قرارگرفته بود از

  >تن از آن کارمندان سرکاربودند ١٠٠) تنھا ۵٧درآغاز زمستان آن سال (  تلويزيون

  بسامان آنروز به اين صورت اشاره شده است: کتاب خاطرات من به اوضاع نا ۴٨٢در برگ 

ھمانطور که توصيه ھای متضاد و گاه متناقضی از کاخ سفيد به آقای سوليوان ميرسيد، در خود دربار «
ھم توصيه ھای متضاد ومتناقضی به اعليحضرت ميشد. ھريک از دولتمردان ورجال سياسی کشور 

آنھمه توصيه ھا حيران مانده بودند با توجه به  توصيه و پيشنھادی ميکردند و اعليحضرت در ميان
دشمنی سوليوان با شاه اعليحضرت معتقد بودند که سوليوان گزارش درستی از اوضاع ايران به آمريکا 

مسئله اصلی سرنگونی شاه بود و ايجاد کمربند سبز در مقابله با «   »....مخابره نميکند........
    (برگ کتاب خاطرات)» کمونيسم

ر نخست وزير (بختيار) قادر نبود کشور را اداره بکند معلوم نبود در آن شرايط بسيار بحرانی که اگ
لحظه ای فرصت نبود چگونه ميشد در عزم راسخ شاھنشاه رسوخ يا از دستوری که به آقای نصر داده 

ور سياسی بودند سرپيجی کرد. چنين وظيفه ای به عھده تشريفات دربار نبود زيرا تشريفات مسئول ام
  کشور قلمداد نمی شد.

  دکتراميراصالن افشار 
  


