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 پياماتهام خيانت دررابطه با            
 صداي انقالب شما را شنيدم

)4( 
  حقوقدان -اميرفيض

دکترنصر برای تنظيم نطق شاھنشاه  آقایچرا < بحث داخلیِ  ،تحرير سوم (ضميمه)درادامه قسمت 
    :بجاست اضافی  اين توضيح  >انتخاب شد

سخنرانی    ؛ق وسخنرانی شاه را دريافت ميداشتتنظيم نطدکترنصر افتخار آقایبرای اولين بارنبود که 
دکترنصر تنظيم شد واين  آقایکه اھميت جھانی يافت ھم بوسيله  آمريکاشاھنشاه دردانشگاه ھاروارد 

ديگرھم ماموريت تنظيم متن سخنرانی شاه را داشتند وشاھنشاه متن تھيه شده تن درحالی بود که دو
   .نصر را انتخاب فرمودند دکتر

  رجاع تنظيم نطق شاه به دكترنصردليل ا

نصرارجاع شد بغيرازاحترام خاصی که گروھی به حکايت اسناد يکی ازدالئلی که تنظيم نطق شاه به دکتر
ميز آنصر سخت مخالف اقدامات خشونت  دکتر ؛خوند ھا ازجمله شيخ مطھری برای نصر قائل بودندآ از

علی  زادی آ نصر در دکتر ؛داشت را خالفانمدارا وتشکيل مجلس بحث با م بود وھمواره توصيه بر
 را بايد دربحث مغلوب ساخت نه بازندان شريعتی ھابسيارنقش داشت وميگفت  زندان از شريعتی

  .<فيلسوف ھمين راميگويد ونظامی طبل جنگ کوبيدن>

برخورد  قدری دراين مسيرقرارگيرد که روحيه وفکرشاھنشاه نسبت به شورش و ،اکنون بجاست تحقيق
   .ن چه بودآ با

  نظرشاهنشاه نسبت به ماهيت شورش 

 واستفاده اززياد سرتاسرکتاب پاسخ به تاريخ ومصاحبه ھای بعدی شاه نشان ميدھد که شاه با احتياط 
   :مانند ؛استفاده ميکردند  ۵٧روش اشاره برای بيان ماھيت شورش 

لکه بايک بسيج عمومی ھمه قوای نبوديم ب مادراين ھنگام با ائتالفی ازنيروھای مسلح مخالف روبرو<
ميبايست دودمانی که مخرب  برای نابودی ايران مترقی ونو مواجه بوديم  که برای نيل به اين منظور 

  >.اريکه قدرت کنارگذاشته شود مکررمانع سقوط کشورشده بود از

وھدف ازمداخالت خارجی  صحبت  ؛کتاب پاسخ به تاريخ گرفته شده ٢۶٣صفحه  که ازدرعبارت باال
 ديگر دريک جای ولی شاه  به اشاره ياد شده است  ، کهکه کنارگذاشتن شاھنشاھی ايران است انھا

خطاب به ايرانيان مطلبی ميفرمايند که  عنوان فراموش نکنيمنھم با آکتاب پاسخ به تاريخ  صريحا  
دن روزنه ھائی نيست  ولی برای اھل سياست گشو راستگی به شفافيت عام برخوردارآ درعين اينکه از
  .را به ھمراه دارد
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فراموش نکنيم که بحران کنونی ناشی ازمداخله عوامل خارجی است که پيشرفت وترقی ايران <

  .>مصالحشان رابه خطرانداخته بود

 ۵٧اين اشاره شاھنشاه درکتابشان بعد ھا مبنا ومبدا وعلت اساسی دخالت خارجيان درتدارک شورش 
   .ديگری استقرارگرفت که خود بحث مفصل 

اساسا دليلی  و ؛برداشت کلی ازبيانات شاه اين است که شاھنشاه اصال قائل به شورش مردم نبوده است
بيکاری وامثال  شورش درھمه کشورھا ھمراه با کمبود ھا وفقر و ؛ھم برای شورش وجود نداشته است

را نتيجه  بحران حاکم برکشور به ھمين دليل شاه ونھا اثری نبود آ ايران شاھنشاھی از نھاست  که درآ
   .نھا ميدانسته اندآمداخله خارجيان وعوامل 

 با اھميت اينجاست که قبل ازاينکه شاھنشاه اشاره ای دررابطه با نقش خارجيان در نکته جالب و 
 ۵٧پشت سرشورش  آمريکاکه  ددرستی تشخيص داده بودن ايرانيان بواقع و ؛داشته باشند ۵٧شورش 

  :به سند زير توجه کنيد است دراين باره

   :مده استآ ١٩٧٩وريل  آ ٢۴بتاريخ ٢٧درسند خيلی محرمانه شماره  

  .درجريان انقالب ايران اعتقاد دارند آمريکاتقريبا  ھرايرانی بافرھنگی  به نقش بزرگ  

  )آمريکارت اسناد سفا ٢۴جلد  ١٣٧(صفحه                                                                 

  برخورد باشورش كيفيت  اعتقاد شاهنشاه نسبت به 

 يک محيط  صلح و در و؛ من ميخواستم بھرقيمت ازتوسل به زورواعمال خشونت اجتناب کنم **
  .ھای قانونی برای حل مشکالت بيابم> تفاھم ملی راه

 يک ديکتاتور. نديک پادشاه حق ندارد تاج وتخت خودرابه قيمت ريختن خون ھم ميھنانش حفظ ک  **

نيست  ميان  ن است با خونريزی نگھدارد اما پادشاه ديکتاتورآميتواند حکومت را بنام مرامی که مدافع 
  .شاه وملت پيوندی ناگسستنی وجود دارد>

  بهترين انتخاب

دکترنصر ميتوان اين نتيجه را  آقایفکر زنيز طر واميال شاھنشاه   و شنائی ازعالقه قلبی وافکارآبا 
 انتظارات شاه را با موقعيت سياسی و و بھترين شخصيتی بوده که ميتوانسته افکار فت که دکترنصريا

    .پياده کندن زمان آووضع شورش  حقوقی متمرکز درقانون اساسی وسنت مشروطيت 

 مده است که شاھنشاه با دکترنصردرباره چارچوب کلی نطق خودشان صحبت کرده اندآدراسناد تحقيق 
نس وھماھنگی فکری شاھنشاه ودکترنطر عامل اصلی تفويض ماموريت تنظيم  نطق شاھنشاه تجا و (!)

 بوده  چرا اظھار اگرشاه ازمتن نطق مستحضر ؛رئيس تشريفات گفته است آقایو اينکه بوده است 
موافقت درکل به معنای موافقت درجزئيات <ناراحتی فرموده اند با اين توضيح ميتواند ھمراه باشد که 

  .>قرارميگيرد يات ھمواره تحت الشعاع موافقت با کلست ولی مخالفت با جزئني
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ان دکترنصروقطبی  عرض توضيح وداليل حضورشاھنشاه داشته اند آقايبه ھمين دليل بعد ازانکه 

   .شاھنشاه درمخالفت با متن نطق تجديد نظرفرموده اند

  به كشتارعالقه شورشيان 

خاصه مفھوم ومنطوق  تھا وھدف شورشيان که ميتواند به بحث باالبجاست نگاھی داشته باشيم به خواس
  .عرضه کند ،قناعت با قبول ،نطق شاه

ھای بدون محاکمه ايرانيان اعتراض کرد سران  نکه کميسيون بين المللی حقوقدانان به اعدامآ پس از<
  :وحقوقدانان شورش نوشتند

رچه درايران خونريزی بيشتر شود انقالب ھ ،بايد خون ريخته شودکرد  قطع بايد دست فاسدان را«
  پاسخ به تاريخ) ٢٨٧(صفحه                                                  .>»بيشتر پيش خواھد رفت

نشان ميدھد که شورشيان کامال منتظر اعالميه  ،به خونريزی بيشترسران شورش  ميزآمالحظه تاکيد 
کالمی ديگر پيام مسالمت  ل خودشان انقالبشان پيشرفت کند و درويا اقداماتی بوده اند که بھرحال بقو

شعارھای شورشيان ھمه بوی خون وتکليف به خونريزی  .نھا را تامين نميکردآميز شاه خواسته آ
عالقه  (فواره ھای رنگين که حالت خون را نشان ميدھد  درچھارراه ھای شھرھا  نويد وداشت 

  .)شورشيان رابه خونريزی نشان ميداد

دارک وشھود تحقيق نشان  ميدھد که شورشيان با استفاده ازجنگجويان خارجی بخصوص  م 
نجا که آ ماده بوده اند که تاآزموده خودشان آ ھا با استفاده ازافراد کار یئآمريکافلسطينی ھا و

و حتی به  پناھيان وغيره) دکتر کشته شدن و  ؛بيفزايند (ميدان ژاله ميتوانند به دامنه کشتار
  .(تيراندازی درپادگان لويزان)، بادان)آ(سينما رکس  اين کارھم شروع کرده بودند

>  بنابرين بروشنی <برای پيشبرد انقالب يک ميليون نفرحاضريم کشته بدھيم: يت هللا اردبيلی گفتآ
ه دکترنصربرای تنظيم پيام داده شده کامال بدريافت ميشود که مسيرخواست شاھنشاه وماموريتی که 

   .الف انتظار شورشيان بوده استبرخ

و باطنا  ،اند شورشيان بوده ظاھرا  که ،شاه اشارات باال بدين منظور قرارگرفت که  متوجه باشيم طرفِ 
دولت  سوی شاه و ميز ازآماده وخواستار اقدامات خشونت آکامال  ،لمانآ وانگليس وفرانسه و آمريکا

تبحری  يزی ھا را براحتی با تخصص وکشتارھا وخونر نآبوده اند تا  ويا بھانه ای رانشاھنشاھی اي
به  و مسئله ايران را موضوع را شامل جنايات ضد بشری بسازند و ؛که داشتند به حساب شاه بگذارند

به مخالفت با اقدامات  تظاھر آمريکا ھم سفير اگر و ؛شورای امنيت واقدامات جمعی عليه شاه بکشانند
شفتگی آبه  آمريکاولی حقيقت عالقه شديد  آمريکااست برای کشور حکم سياسی مينمود، ميزآخشونت 

ايران ومنازعه بين شاه ومردم وپايان يافتن رژيم سلطنتی ايران دراثرھمان منازعه بين مردم وشاه 
   .بوده است

کودتا با استفاده ازنيروی  قرار صحبت از ،درمورد ترورسپھبد بدره ای ،= اينکه دراسناد   حاشيه

شادروان بشيری درجلد دوم طوفان درايران اشاره ای دارد که با قصد بدره  (تحرير قبل) ده بودھوائی ش
  .نيروی ھوائی  ارتباط مستقيم پيدا ميکند ای، خسروداد و اميرربيعی فرمانده
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يک اسکادران  آمريکا، نجا پيش رفته بود که عليرغم تمايل رھبران عربستانآ<طرح براندازی ايران تا 

به رياض پايتخت عربستان سعودی اعزام داشت  تا درصورت عدم خروج  ١۵ی جنگنده اف ھواپيما
بعنوان  ١۵ن ھواپيماھای اف آ ا با شرکت نيروی ھوائی ايران) ازن(اجرای برنامه کود کشور از شاه

  جلد دوم)  ۵٠٧(صفحه                                      >.يک قدرت تھديد استفاده کنند

  دستاورد 

ماده ومنتظر فرمان اجرائی شاه برای مقابله با شورشيان بوده آوشورشيان کامال  آمريکا ،دريک جمله
 ميگرديد که يکسره ھمه مسئوليتھای ناشيه از شدت عمل صادراند  وکافی بود که پيام شاه درجھت 

نھا آبه حمايت  رشيان  وجامعه بين المللی درکنارشو و تش زدن شھرھا برعھده شاه قرارگيردآ و کشتار
اسد بعنوان يک رئيس جمھور ميتواند  چيزی شبيه به جريان سوريه امروز با اين تفاوت که بشار ؛يدآدر

نه قانون اساسی اجازه ميداد  ؛نان بزند ولی شاه نميتوانستآ درمقابل مردم ايستادگی ودست به کشتار
ذات پادشاھی نھفته است.  می امری بود که درواين دو روئی با ملت بود رد ونه خود شاه مايل به رو

ملت است به ھمين معناست که پدر تحمل کارھای نادرست فرزند را دارد ومقابل فرزند  شاه پدر شعار
   .نمی ايستد

  نظرات 

نظرھای متضادی  ھارظبا ا ؛رضا قطبی تنظيم شده است نصر و ان دکترآقايمتن نطق شاھنشاه که بوسيله 
 نظر اظھار به ولی اجازه فرمائيد  ؛ھم اقتضای اظھارنظر دارداين تحقيق الطبع است وب روبروبوده

افھم  که اعلم و ؛مده است رجوعی داشته باشيمآشورشيان درکتابشان  یشاھنشاه که بعد ازپيروز
   .برنظرات ديگران است

  57اظهارنظرشاهنشاه نسبت به شورش نقش فريب در 

اين تحرير  و ؛است که نقد وسيعی را ميپذيردفصل مشبھی  ۵٧اه نسبت به شورش نظر شاھنش اظھار
   .گفتگوئی خواھد داشت ،نآباب اغتنام فرصت  درحاشيه  از

  :که ميفرمايند فريب است امر برمبنا ومقدمه اظھارنظرشاھنشاه متوقف 

........  که منھم فريب خوردم  ؛ن بود  که ملت ايران فريب خوردآ نه فقط به خاطر ،اگرکاربه اينجا رسيد
   .اند ھای اقتصادی دانسته ارائه پيشرفت بنای فريب ملت وخودشان را غفلت در زير شاھنشاه مبنا و

مقاله  ۶٨بوده است ودرسال  ۵٧ابطه باشورش رنويسنده اين تحرير معتقد به فريب شاه وملت در
تحريری  مقاله در نآ محموله ای از ،يندهآ که در ؛منتشرساخت ٣٣٢+۴٧رگسن در (فريب شاه وملت) را

   .دبه استحضارعالقمندان خواھد رسي

نميتوان عامل  ،دردسترس ھمگانی قرارگرفت ۶٨تحقيقات وسيع ومالحظاتی که بعد ازسال  با ولی
ھم ھمواره  البته فريب بھرحال ھم مھم است و ؛را انحصارا فريب ملت وشاه دانست ۵٧موفقيت شورش 

   .وسقوط شاھنشاھی ايران گرفت ۵٧عامل اصلی شورش  نرا بعنوانآولی نميتوان نقش  ؛موجود

اين تحرير اجازه ميخواھد موضوع فوق يعنی عامل موفقيت شورشيان را درتحرير ديگری باتفاق مطرح 
  .سازد
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   نظرات گوناگون

فکاھی ترين  ،بخواھيد نظريه است تا ،دربين نظرات گوناگونی که نسبت به نطق شاھنشاه منتشرشده
 >،قدرت نبايد چنين نطقی ايراد ميکرد نوريزاده است که گفته است <شاھنشاه قدريرضا علنھا نظريه آ

يکی ھم گفته  - قدرت نبود الزمه کارسياسی توجه به قانون اساسی مشروطيت است) (شاھنشاه قدر
ن آمنتظر  آمريکان چيزی که دقيقا آ(يعنی حمله ميکرد   آمريکااست شاه ميبايست  درنطق خود به 

(اين نظريه ارتباطی به نطق  ويک شخصيتی ھم نظريه دارد که شاه بايد ھويزر را بازداشت ميکردبود) 
  .وای اگراين اشخاص مامورتنظيم نطق شاھنشاه ميشدند نھا آامثال  و شاه ندارد)

   مالحظات عمومي درنطق شاه

وق سلطنت راحافظ که بتواند حق یجايگزين نطق شاھنشاه با مھارت فلسفی واستفاده ازعبارات ادبیِ 
داللت برتسليم شاه به شورش وشورشيان  شاھنشاه رانطق  که و کسانی باشد تنظيم گرديده است 

سطحی نھا آبرداشت  .ميدانندعميق عمومی است ی باورناوضعف قدرت سلطنت که نزد مردم ايران يک 
نطق خالف منطوق  مفھوم درحاليکه  ؛وعبارات نطق استبه مالحظه منطوق  و احساساتی است وبيشتر

   .استفاده کرده است برای تنظيم نطق  رهرينويسنده نطق ازشيوه  طعنه وتو .ن استآ

  طعنه چيست

ن گوينده، آ شکلی ازبيان زبان است که در<طعنه ويا توريره (توريره درحقوق اسالمی مرسوم است) 
اھری جمله ــوينده به معنای ظيعنی گ ،ورد که مورد اعتقاد گوينده نيستآعباراتی را تائيد وبرزبان مي

                معنای جمله متفاوت است> از گوينده ويا نويسنده ندارد ودرواقع معنای مورد نظر ای که ادا کرده باور
  (نظريه برنت)

   :که با بيت زير ھمراه شده است ابن نصيرشاعروفيلسوف  درباب طعنه حاشيه ای دارد 

  يکی راسخن درمعنای بود     يکی را بود طعنه درلفظ او  

ن يکی باشد ويک سخن ھم ممکن است بر پايه طعنه بيان آيعنی يک سخن ممکن است مفھوم ومنطوق 
   .ن يکی نياشدآومفھوم ومنطوق  شود

  بزرگترين مشكل درتنظيم نطق شاه 

 در وحتی اگرغفلت کنيم  ،عادت ماست که درارزيابی کارھای ديگراناساسا  سان وآ خيلی ساده و
عقيده دارم يکی وشايد ھم مشکل ترين  ،معيب ونادرست وبل خيانت بدانيم نراآتخصص ماھم نباشد 

   .استھمين تنظيم  نظق شاھنشاه بوده  ن زمانآ تنظيم نطق شاھنشاه درماموريت ھا 

که بصورت ظاھر مخلوطی  ،ده استيت طرف نطق شاھنشاه بوبزرگترين مشکل درتنظيم نطق مزبور ظرف
   .وبايد  نطق شاھنشاه برسبيل ظرفيت شورشيان تنظيم ميشد درھم ازمردم وشورشيان بوده اند،

  حکايت برسبيل مستمع گوی    اگرخواھی که دارد با توميلی



  حقوقدان -اميرفيض –        ه با پيام صدای انقالباتھام خيانت در رابط               ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/١٢/٠٣، مھر شيد= يکشنبه
با توجه به  نآنطوق ولی دکترنصر نميتوانست درقاعده سعدی عمل کند ونطقی تھيه کند که مفھوم وم

نه  نچه که شورشيان ميخواستند نه با قانون اساسی تطبيق ميکرد وآباشد زيرا  ظرفيت شورشيان 
 ازفلسفه توريه وطعنه استفاده کرد يعنی با استفاده ازنصردکتر آقایالمحاله  ؛مصلحت شاه وکشور بود

وھم جوابی به اه را حفظ کرد واژه ھا وعباراتی ھم چارچوب قانون اساسی ومنويات قانونی شاھنش
  .مقتصای فھم ودل شورشيان داد

  رابطه نطق شاه با شورش 

خراور وديگرکسانی که مدعی اند نطق شاھنشاه سبب سقوط شاھنشاه ايران کسانی مانند نھاوندی وف
مثال  ،نصر نمينوشت ن نطق را دکترآمفھومش اين است که اگرشاھنشاه اصال نطقی نميکردند ويا  ،شد
شجاع الدين شفا ويا ھمان نھاوندی تنظيم ميکرد  شورشيان موفق  آقایرئيس تشريفات ويا  یآقا

نان آسال که اسناد شورش خاصه دخالت خارجيان وتصميم قطعی  ۴٠نھم بعد ازآچنين ادعائی  ؛نميشدند
نباشد سرخامی  از رنظرھائی اگ چنين اظھار ،به براندازی رِژيم سلطنتی ايران بازگو وافشا شده است

  .رحتم بعلت زياده خواھی وغرورشخصی وبيماری منم استبطو

  يد که اين منم      ملک عجم گرفته ام بتيغ سخنوریآگه گه خيال درسرم 

اگرشاه مانند < :پارسونز ميگويد آقای ؛نجام شدپارسونز مصاحبه ای است که با کيھان لندن ا آقای از
   .>حتی درمورد فرزندش ھم تضمين ميشد ،احمد شاه به کارکشور کاری نداشت سلطنت

ست کنسرسيوم ھا وافزايش بھای دشاه برای اتخاد سياست نفتی مستقل وکوتاه ساختن  یيعنی کوششھا
  .ط شاه وسلسله شاھنشاھی ايران گرديدسبب سقو  نفت

 به الصراحه علت را ورشيان وسقوط سلطنت ايران شده ش یسبب پيروز بسيارمضحک است قدرتی که
ی ميگوئيم نامه رشيدی مطلق ويا تنظيم نطق شاه سبب پيروزی شورشيان ھيکنند ولی ما ايرانيھا بيان م
   .شد

   دستاورد تحقيقي

 با منافع ملی ايران که دراين تحقيق مدعی ومعتقد است که برخورد منافع ومطامع کشورھای بزرگ 
برای حفظ مطامع خودشان که  بب گرديد که کشورھای بزرگس ،دنترا داشن آدومی شاھنشاه تصدی 

شاه  و ص شاھنشاه که تصدی حقوق ايران را عھده دارشده بود خعليه شبود انرژی متمرکز در بيشتر
ابقه س ند وکشورھای توليد کنند قيمت نفت را تعيين کن سبب گرديد که برای اولين بار درتاريخ نفت

کشورھای صنعتی را متوجه موضعی  ؛شکندتعيين قيمت نفت توسط خريدار را که قرنھا جاری بود ب
دايره اين تصميم حتی تداوم سلطنت ايران را  و ؛ن موضع براندازی رژيم سلطنتی ايران بودآکه  ساخت

به  آمريکاھای سياسی که بصورت تصميم قانونی وزارت خارجه  بطوريکه با تحريم ؛ھم مشمول شد
  ی وقانونی ممنوع ساخت سنت شمد  وليعھد ايران راھم ازکوشش برای ايفای نقآ اجرا در

سال  ١۴٠٠( عالممندان به موضوع ميتوانند به رساله پيروزی تاريخی  ازانتشارات سنگردرسايت 
  )جاويد ايران رجوع کنند
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