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 پيامتهام خيانت دررابطه با 
 صداي انقالب شما را شنيدم

 متن پيام شاه
)5( 

  حقوقدان -اميرفيض

درفضای  بازسياسی که ازدوسال پييش به تدريج  ايجاد ميشد، شما ملت ايران  -ملت عزيرايران  ((
پادشاه ايران  انقالب ملت ايران نميتواند مورد تائيد  من به عنوان). ١عليه ظلم وفساد به پا خاستيد (
 )٢(وبعنوان يک فرد ايرانی نباشد

 شوب وآاحساسات وخشم شما  از )٣متاسفانه درکناراين انقالب، دسيسه وسوء استفاده ديگران (
)  اخيرا ۴( نھا برحق بودآ موضوع اعتصابھا نيز که بسياری از ،وردآھرج ومرج وشورش نيز ببار

وزندگی روزمره مردم تلف شود وحتی جريان نفت  ھای اقتصاد مملکت چرخ تا ؛جھت يافت ماھيت و
تا عبور ومرور روزانه وتامين مايحتاج زندگی مردم  ،طع گرددفن بستگی دارد آکه زندگی مملکت به 
امنی، اغتشاش وشورش وکشتاردربسياری ازنقاط ميھن ما بجائی رسيده است  که  نيز تعطيل گردد. نا

تش کشيد  برای آخت را ديروز به تقايع اسفباری که پايو ؛استقالل مملکت را درخطرانداخته است
 و کشتار درپی استعفای دولت و برای جلوگيری از مردم ومملکت ديگرقابل تحمل وادامه نيست.

رامش، تمام کوشش خودرا درتشکيل يک دولت ائتالفی آبرقراری حکومت قانون وايجاد نظم و بمنظور
يک دولت موقت را  ن ائتالف نيست ناچارآه امکان انجام مبذول داشتم وفقط ھنگامی که معلوم شد ک

  .تعيين کردم

 فشار ذشته وگشوب وھرج ومرج اين امکان وجودداردکه اشتباھات آ گاھم که بنام جلوگيری ازآمن 
گاھم که ممکن است بعضی احساس کنند که بنام مصالح وپبشرفت مملکت آمن  ؛شود کرارتاختناق  و

اما من  تکرارشود  وجود داردکه سازش نامقدس فساد مالی وفساد سياسی وباايجاد فشار اين خطرو
بنام پادشاه شما که سوگند خورده ام که تماميت ارضی مملکت ووحدت ملی ومذھب شيعه اثنی عشری 

خطاھای گذشته را تکرارميکنم ومتعھد ميشوم  که  را حفظ کنم بارديگر دربرابرملت ايران سوگند خود
 متعھد ميشوم که پس ازبرقراری نظم و ،بلکه خطاھا ازھرجھت جبران شود )۵( ھرگز تکرارنشود

شود تا قانون زاد  تعيين آزاديھای اساسی وانجام انتخابات آرامش دراسرع وقت يک دولت ملی برای آ
من نيز پيام انقالب يد آ بھای انقالب مشروطيت است بصورت کامل به مرحله اجرا درن اساسی که خو
  )۶( ان را شنيدمشما ملت اير

من حافظ سلطنت مشروطه که موھبتی است الھی که ازطرف ملت به پادشاه تفويض شده است، ھستم 
ينده آ ميکنم  که حکومت ايران دروردنش قربانی داده ايد تضمين آکه شما برای بدست  نچه راآ و

 )٧( د خواھد بودبراساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی واراده ملی وبدور ازاستبدادو ظلم وفسا
اضمحالل  ايران وظيفه اصلی  رامش برای جلوگيری ازسقوط وآودروضع فعلی  برقراری نظم و

نيروھای مسلح  شاھنشاھی است که ھميشه  با حفظ ماھيت ملی خود  متکی برملت ايران ووفاداری 
ش ھرچه رامآ ھست وبايد با ھمکاری شما ھموطنان عزيزم  اين نظم و بسوگند ھای خود بوده و



  حقوقدان -اميرفيض –             ۵ -نطق شاه اتھام خيانت                               ٨ از ٢ برگ ٢٠١٧/١٢/١٢، شنبهسه شيد=  بھرام

بخصوص برقراری  زادی ھا، اجرای اصالحات  وآ و زودتر برقرارشود تا دولت ملی بعدی که استقرار
من وشما دراين سی وچند  ؛کند عبرعھده خواھد داشت دراسرع وقت کارخودرا شرو زاد راآانتخابات 

لحظات حساس   سال وقايع حساسی راديده ايم وخطرات بسيار راپشت سرگذاشته ايم. اميد وارم دراين
 کنارھم به ھدف مشمول عنايات خود فرمايد  تابتوانيم در را رگ مازخداوند بوخطير وسرنوشت ساز  

  )٨( زادی وسربلندی ايران وايرانی است برسيمآ سايش ورفاه وآھای اصلی که 

اسالمی يات عظام وعلمای اسالم  که رھبران روحانی ومذھبی جامعه وپاسداران آ از مــــن اينـــــجا
رامش ونظم برای آتابا راھنمائی ھای خود ودعوت مردم به   تقاضا دارمبخصوص مذھب شيعه ھستند 

   .حفظ تنھا کشورشيعه درجھان بکوشند

رامش ونظم، راه مبارزه اصولی آنان به آتا با دعوت  ميخواھمفکری جوانان  مــــن  ازرھبــــران
   .دبرای برقراری يک دمکراسی واقعی راھموارکنن

 ميخواھمفرزندان خود ھستيد   ينده ايران وآومادران ايران که مانند من نگران   مــــــن ازپـــــدران
شوب واغتشاش شرکت کنند وبه خود آنان مانع شويد تا ازراه شورش واحساسات درآ یکه با راھنمائ

   .وميھنشان لطمه واردسازند

 تا ميھنمان رابخون و ميخواھميران متعلق به شماست ينده اآجوانان  وتوجوانان که  مـــن ازشمــــا
   .تش نکشند وبه امروز خود وفردای ايران ضرر نزنندآ

اختالفھای عقيدتی وبا توجه به موقعيت   تا بدور از ميخواھمرھبران سياسی جامعه  مــــن  ازشمــــا
   .دتاريخی حساس واستثنائی کشورمان  نيروھای خودرابرای نجات ميھن بکاربرن

شما کارگران وکارکنان ودھقانان که با کوشش خود چرخھای اقتصاد کشوررابه حرکت  مـــن ازھــــمه
  .تا با فعاليت ھرچه بيشتر درحفظ واحيای اقتصاد کشور بکوشيد  ميخواھموريد آدرمي

دراين  تا به ايران فکرکنيد  ھمه به ايران فکر کنيم   ميخواھمھموطنان عزيز   مــــن ازھمه شمــــا
بدانيد که درراه انقالب ملت ايران  عليه استعمار،  لحاظات تاريخی بگذاريد ھمه باھم به ايران فکر کنيم

ملی وحفظ  شعائر اسالمی  ظلم وفساد من درکنارشما ھستم وبرای حفظ تماميت ارضی ووحدت
شما خواھم  رمان ھای ملت ايران ھمراهآوتحقق خواستھا و وپيروزیزادی ھای سياسی آوبرقراری 

   .بود

اميد وارم درروزھای خطيری که درپيش داريم خداوند متعال مارا مورد عنايت ولطف خود قرارداده  
  ( ايان)  وھمواره مويد وحافظ ملک وملت ايران باشد انشاء هللا

  )1( تفسير نطق شاهنشاه 

  بقدر دانش خود ھرکسی کند ادراک      ( حافظ) 

 يا حص نطق شاھنشاه  اين اشاره بجاست که برداشت افراد ازيک متن وقبل ازورود به بحث ونقد وف
مسائلی  بضاعت علمی وحتی شنوائی واحساسی و رمستمعين بفراخو ،دستوری يکنواخت نيست حکمِ 
ن آبھرحال با  اين دست ازيک پيام ومتن ونطق  برداشتی ميکنند که ممکن است مجازی باشد و از

 روشن  . موضوع ن مستقرشده است، ھماھنگی نداشته باشدآ نده برمنطقی که درمتن است وھدف گوي
  .ونيازبه بحث ونمونه نيست است
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 نراآامان نبوده است وگروھی  پرتالطم وتفاسيروبرداشت ھای مجازی در نطق شاھنشاه ھم ازاين سيرِ 
ھی قوط شاھنشاوسيله تجری شورشيان ودرنھايت سنرا آيک نطق مناسب با جريان روز وگروھی ھم 

اسباب موفقيت شورشيان ميدانند بلکه وجود سوء  وگروھی نيزنه تنھا نطق مزبوررا از ،ميدانندايران 
   .ورده اندآتنظيم کنندگان نطق راھم به تائيد وتاکيد  نيت وتبانی وقصد منجز

نرا وسيله تجری آ گروھی که نطق را مناسب وخوب ميدانند  وگروھی که نطق را مناسب ندانسته و
 نان که قائل به سوء نيت وآولی  ،است نظر باب  ازاظھارشان  عمل و ،يق شورشيان ميدانندتوف و

اتھام  و نيست نظرمشان اعال ،دن نطق ميشونآک برای تنظيم کنندگان برنامه ريزی وقصد ونيت ناپا
  .ه اثبات برسداست وبايد ب

رويدادی  به موضوع ويا زادی ھای فردی است  وھرکس ميتواند نسبتآ يکی ازحقوق و ،اظھارنظر
 چنين حقی درمورد اتھام به افراد داده نشده است مگرحسب برداشت خودش نظری ابراز کند ولی 

و ارتباطی اتھام متوجه شخص است  ولی نظر متوجه موضوع است  .اينکه اتھام ھمراه اثبات باشد
  .ندارد با صاحب نظر

نظر نکرده اند بلکه  قائل   ق مزبور اظھارور درمورد نطآفخراميرعباس  قای ھوشنگ نھاوندی وآ
قايان دکتر نصر ورضا قطبی ھستند که آ به مواضعه وتبانی درتنطيم نطق شاه ازسوی علياحضرت و

نھم آکه اين ادعا بايد ثابت گردد وثبوت  ،ن موفقيت شورشيان وسقوط شاھنشاه ايران استآحاصل 
   .کرده است بطريقی است که قانون مقرر

ن اتھام آ بااين نوشتن ھا ازاتھام درحدی نيست که بدان بی توجه بود ويا تصورکرد که عظمت اين 
نھم اتھام ھمکاری با شورشيان عليه آاين تحريرات  برای مقابله با نظراست نه اتھام  ؛رفع اثرميشود

   .شاه ورژيم سلطنتی ايران

علياحضرت را شريک شورش بی وجدان وبدور ازشرافت مبارزه سياسی ھستند که  نقدرآکسانی که 
ه راه ديگری عميدانند کسانی نيستند که بتوانند با اين نوشتن ھا دست ازسماجت بردارند  جام ۵٧

   .نھا برگزيده  استآبرای تاديب 

  وامــــــا بعد  

   مهارت  درپيام شاهنشاه

رت دراستفاده درالبالی کلمات وعبارات تشکيل دھنده نطق شاه،  مھا ،خوانندگان محترم اين تحرير
  شده است)داده ه توضيح ب(درتحرير قبل طعنه وتور ،توريه را مالحظه خواھند کرد شيوه طعنه و از

ن گوينده، عباراتی آ بيان است که در (توريه درحقوق اسالمی مرسوم است) شکلی از طعنه يا توريه
معنای ظاھری جمله  که ادا  ورد که مورد اعتقاد گوينده نيست يعنی گوينده بهآزبان مي بر را تائيد و
(تعريف  جمله متفاوت است معنایز واقع معانی مورد نظر گوينده ويا نويسنده ا در ندارد و کرده باور
  .ازبرنت)

مينی پايتخت شناختن اورشليم  پدرھمين تظاھرات عليه تصميم ترام –ميز آيک نمونه ازسخن طعنه 
  .که ھمه مسلمامان راعليه اسرائيل متحد ساخت>دادند  <ازترامپ تشکر ميکنيم ر ھا شعا لبنانی
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يک ھنرفلسفی است که درتنظيم  ،ه ازنطقدقت درانتخاب واژه ھا  ومفھوم واقعی وبرداشت عاميان 
  .ن نگاه ميکنيمآ به اتفاق به مواردی از بکاررفته است  اين نطق  سياسی

  وامـــــا نكات درنطق شاهنشاه 

به متن  پيام شاھنشاه شده است   تمواجه با انتقادات اشخاص نسببرجسته ترين نکته ای که  -) ٢( 
  :مدهآدونکته ميباشد  يکی اينکه درنطق 

  > ايران ويکفرد ايرانی نباشد من بعنوان پادشاهمورد تائيد  نميتواندايران  انقالب ملت<

بوده اند  شاھنشاه که خود رھبرانقالب شاه وملت ،به انقالب  يک طعنه است ۵٧**  اطالق شورش 
گاه بوده اند شورشی که شاھنشاه آبه مبانی انقالب وخواست انقالبی  اند، کتاب انقالب سفيد را نوشته

 ،تظاھرات ن تجمعات وآن اشاره کوچکی فرموده اند وھمان اشاره نشان ميدھد که آوسيع  به ابعاد
واژه انقالب را ازسوی  قانون اساسی چگونه ممکن است استفاده از شورشی بوده با خواستھای مغاير

  شاه به معنای تائيد شورش به معنای انقالب گرفت؟

ولی بعد ازشورش که  ،وجود طعنه درنطق شاه چيزی دستگيرمان نشد ن سال ازآ ما ايرانيان در
که اقتصاد  وی شورشيان  تخطئه شد وفرمايش ابليس اين شد،س(انقالب شاه وملت) از انقالب سفيد

درک  يکی ازداليل شورش را انقالب سفيد اعالم کردند  بايد درک ميکرديم و مال خراست و شورشيان
ھم بکنيم که شاھنشاه ميدانست که  خمينی اھل انقالب که با اھداف رفاه اقتصادی شروع ميشود نيست 

   . ادعای انقالبی شورشيان بود نوعی تمسخرازسوی شاھنشاه  و استفاده ازعنوان انقالب

به اسالم  نآن اساسی يا کشوری که مسلمان است وقانوآمت اسالمی بود حکو ۵٧شعارشورش  **
  ن کشور مسلمان است ميتواند  انقالب اسالمی راه بياندازد؟؟آشاه  داده و اعتبار

يا کشور اسالمی ايران ميتواند عليه شاه کشور که مسلمان است اقدام خصمانه ومحاربه ای آ **
   .ن حکم نه قرانی را ارايه  داده  استآعوهللا قريه  اطيآ  ...البته که خير ؟بنمايد

ايرانيان وياخارجيان برای  تی برداشتھا وانگيزه ای که افراد مختلف اعم ازآدرتحريرات  توضيح =
   .قائل ھستند وارد تحريرات خواھد شد ۵٧شورش 

 يان روابط شاه و"  درعبارت باال  تاکيد بر يک حکم فلسفی و سنتی دربنميتوانداستفاده ازواژه  " **
نھا آمردم است و ابراز عقيده  ويا حکم شخصی شناخته نميشود، مانند کلمات  نبايد ونميتواند وامثال 

  ن منع قانون باشد.آپشتوانه  اگر که

نچه آ نچه شاه ميخواھد خواست مردم است وآکه روابط نمادين شاه وملت براين رشته تنيده شده 
اين معناست  ، مستخرج از"من بعنوان پادشاهاستفاده ازعبارت  " .مردم ميخواھند خواست شاه است

نکه دراين نظق مردم را خطاب آ تعرض است و از که دراين عبارت حد وجايگاه پادشاه محفوظ وبدور
حمايت ازخواستھای  تکليف قانونی وسنتی او حفاظت از حقوق مردم وقرارميدھد  پادشاه است  که 

   .نان استآ

 نچه که شعار مردم وآ ؛ميتوان گفت ،۵٧عبارت مزبور در کناراسناد شورش **  درحالت پياده کردن 
اين ھمان  و ،خواست مردم  درحد حقوق ملت بود، مورد تائيد شاھنشاه ايران درپيام بوده است
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 صراحتی است که درمتمم قانون اساسی مشروطيت پياده شده است  و درپيام شاھنشاه ھم  درعبارت
  :تصريح شده بود زير

ھرج  شوب وآ دسيسه ھا وسوء استفاده ديگران ازاحساسات وخشم شما ،<متاسفانه درکناراين انقالب
   .ورد>آ مرج ببار و

ن که شاه ايران منند مورد تائيد آوطيت خواھان نچه که مردم درچارچوب قانون اساسی مشرآيعنی 
      .م ھستکما اينکه مورد تائيد ھرايرانی ھ ؛ھستم ميباشد

 و گوفرھن نچه که کسانی برخالف حقوق مندرج درقانون اساسیآن اين است که آ مفھوم وسيع تر
 احساسات مردم از به دسيسه ھا انقالب  با توسل  درکنار ی  که ن کسانآ کنند وعنوان ميسنت ايرانی 

  .مورد تائيد من وھرايرانی ديگری نيست ،ميکننداستفاده 

د نمترتب برکسانی است که دارای ھويت ايرانی وخصائص ايرانی يعنی ايرانيت باش  ھرايرانی** واژه 
  .ميھن است -شاه -ن خصوصيات شاه دوستی  وشعار خداآکه درراس 

درکنارمن بعنوان پادشاه ايران را  واين انتصاب بخود  من به عنوان يک ايرانیوقتی شاه ميگويد  
تش آرا  رشاه ميدھد وساختمان ھااست که شعارمرگ ب ن فرد ايرانیآيا مقصودشان آ ،بکارميگيرد

بنابراين نميتوان تصور  ....مسلما خير ؟خوند برای تباھی کشوراستآند وندانسته ودانسته دنبال ميز
ھمه ساکنان ايران را  ست گرچه به شيوه طعنه ويا توريهمتوجه شورشيان بوده ا ،کرد که مفھوم پيام

  .ميگرفته است بر در

   درستبرداشت نا

** برخی از پيام شاھنشاه اين برداشت نادرست را کرده اند که شاه درپيام خود دربست ھمه اظھارات  
   .شوبی شورشيان را پذيرفته اندآ وخواستھای شورشيان ونيزاقدامات خرابکارانه و

ھمه وھمه عليه شاه بوده  ۵٧رشيو شعارھای آ خواست شورشيان براساس شعارھای بايگانی شده در
   .بوده است ست  و دنباله ھرشعاری ھم مرگ برشاه ضميمه شعارا

  :شنا وھمگانی چنين بوده استآيک نمونه 

  بيزارند مرگ براين سلطنت پرفريب       مردم ما بيدارند وازسلطنت

ن اشاره آن بوسيله اميد دانا صورت گرفته به آ يک شعارديگری ھم بود که چون اقتياس از  حاشيه =
 ندارد> ھمين شعار شی راه دگرکاين بود <شاه بجز خود ۵٧شعارشورشيان  ؛ستای ھم الزم ا

   :بيشرمانه را اميد دانا درمورد فرزند شاھنشاه، اعليحضرت رضاشاه دوم  بکاربرود وگفت

   .>او چاره ای جز کوبيدن سرخودرابه ديوارندارد<

                نھاست      آ معياربرابری انسا نھا، بيان ميگويند،

  (پايان حاشيه) )ازفھرست فحاشی واتھامات  اميد دانا وتيم او به اعليحضرت(

مستلزم اين بود که  ؛که عده ای ازنطق استباط ميکنند ۵٧موافقت شاھنشاه با مجموعه شورش ** 
گيری ه ن نطق درراستای خواست شورشيان  اعليحضرت  ازسلطنت  اعالم  کنارآبموازات ايراد 
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ن بوده آاستوار بر پادشاھی وتداوم  ن،آ نطور نشد  ونطق شاه درھرمرحله ازآه ديديم ک  ،ميکردند
درحول وحوش خواستھای طبيعی وبرخاسته ازحقوق ملت  ۵٧پس عبارت  موافقت با شورش ،  است

ھايشان  شعار در نچه که شورشيان ميخواستند وآنه براساس   وبراساس قانون اساسی بوده است
   .خوانده ميشد

 ن است که شاھنشاه به شعارھای خارج ازآ اده ازعبارت <من بعنوان شاه ايران> دليل بر** استف
 از را فساد وسوء استفاده نھاآ اعتنائی نداشته اند، و فرھنگ وقانون اساسی مشروطيت سنت و

ن کجروی ھا وتعرض به مقام سلطنت اشاره ای آنطق خود به  در اگر و داحساسات مردم ميدانستن
اين خود سياست درست درتنظيم نطق است که ميتواند متعادل باشد با جواب ابلھان خاموشی  نکرده اند

   .است

**  حد وحدود اختيارشاه درقانون اساسی اين امکان واجازه حقوقی رابه شاه نميداده که برای 
که عقيده دارم  ،ن اعالم موافقت بفرمايندآشعارھای مرگ برشاه وسقوط نظام کھن سلطنتی وتبعات 

از  وچنين موافقتی ابدا وھرگز ،تھيه کنندگان نطق شاھنشاه کامال به اين نکته حقوقی متوجه بوده اند
  .مفھوم نطق شاه مستفاد نميگردد

  خطاهاي گذشته  **

و مذھب  که سوگند خورده ام که تماميت ارضی مملکت ووحدت ملی *  عبارت من بنام پادشاه شما
* ومتعھد ميکنم تکرار را دربرابرملت ايران سوگند خودديگر بار * شيعه اثنی عشری را حفظ کنم

    *خطاھای گذشته تکرارنشودميشوم که 

 عبارت متعھد ميشوم که خطاھای گذشته ديگر ؛قای نھاوندی که منتظر مستمسک عليه شاه استآ
به صيغه  دوم شخص گرفته ومدعی است که شاه اعتراف به خطا کاری ھای خود کرده  را تکرارنشود

   .ستا

ولی اشتباه  ،انسانی اشتباه ميکند ھر ؛اول اينکه اعتراف به خطا، کار مردان بزرگ وفرھيخته است
 خطا کاری ناشی ازن است که توجه ندارد ويا نميخواھد بياد داشته باشد که آ بزرگ نھاوندی در
بتوان کارھای  ياشاه مقام اجرائی نيست که فصل خطا کاری را بخود نسبت دھد  ،کارھای اجرائی است

 شاه سلب کرده و قانون اساسی ھرنوع مسئوليتی را از  .خطائی که درکشورميشود به شاه نسبت داد
 ،>خطاھای گذشته تکرار تعھد از<بنابراين مفھوم حقوقی  ؛مربوطه رامسئول شناخته است وزير

  .برميگردد به کارھای دولت ھا که اگرخطائی مرتکب شده باشند

ل نيست زيرا اين ميشود که شاه تعھد کرده است که دولت خطاھائی را ** خالف اين برداشت معقو
ابطه با شاه ودولت که قانون اساسی اجازه رنھم درآ ،اين تعھد ثالث است ودرست نيست ؛نکند تکرار

  .چنين تعھد ويا تضمينی رابه شاه نميدھد

 مطرح شده است  و** نکته بسيارحساس دراين نطق اين است که اوال نطق به عنوان پادشاه شما 
پيام نھا ندارد وآاين بدان معناست که کسانی که زيرشعارمرگ برشاه قرارگرفته اند  پيام توجھی به 

   .، جريان داشته استه پھلوی را شاه خود ميدانندبطرفيت کسانی که محمد رضاشا
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وضع  ،ھستند** با  توجه به اينکه پيام شاھنشاه خطاب به کسانی است که قائل به مشروعيت سلطنت 
 ددار کجای اين اعتراضات قرار در ،ستاعالم کرده که سلطنت طلب ني قای نھاوندی که اين سالھاآ

  .دود به اين معرکه جوازی داشته باشتصور نميشود که ايشان برای ور

  تكرارسوگند

ورده آنچه که درنطق آکه به ارزش حقوقی اين نطق ميافزايد اين است که شاه به  نکته  ديگری  **
ن آسوگند اصل سی وپنجم را ماخذ قرارداده اند که  شده سوگند اجرائی ياد نفرموده اند بلکه  تکرار

ن آ يف به اصولی است که نامی ازخطا کاری دولت ھا وتعھد شاه به جلوگيری ازتکرارتوص ،سوگند
   .نيست

اساسی ذکرشده  متنی که درقانون بر نھم بناآتوضيح بيشتر اينکه شاه بموجب قانون اساسی فقط يکبار 
د سلطنت  سوگن کرارذکر ت . نويسندگان نطق شاه به اين موضوع توجه داشته وباسوگند ياد ميکنند

  .نخواسته ونميتوانسته که شاه را درمقابل سوگند تازه ای قراردھند

که درمتن سوگند شاه درقانون اساسی  قسم ياد ميکنم که  طيق قانون اساسی سلطنت نمايم  عبارت 
 و يدآ ن بتصويرآ اجرائی ورود نخواھم کرد که باب خطاکاری در مفھومش اين است که بکار مدهآ

  .ورود ھم نکرده ام

  مورد تعهد مجهول 

ناحيه  ادعا شده ازمقصود ازخطاھای گذشته متوجه کدام موضوعات وکارھا وتصميماتی است که   **
  ؟؟وبرخالف مصالح ملی وقانون اساسی بوده است اه اتخاذشنشاھ

 ن بايد روشن باشد وآويا تعھد، باطل وبی اثراست زيرا موضوع تعھد وکم وکيف ھام درسوگند اب اين
  >جھل وارد برتعھد سبب بطالن تعھد خواھد شد<

 تبارسلطنت و، اعجه ورعايت  کامل حقوق سلطنتاکنون مالحظه ميکنيد که نطق شاھنشاه با تو 
ن با مفاھيم آتھيه شده است و منطوق شود  نآوحرف وحديث ھائی که ممکن بود متوجه شاھنشاه 

  ن تفاوت کلی دارد؟آ

  من نيز پيام انقالب شمارا شنيدم  )6(

عبارت مزبور درنطق شاھنشاه  ازيک فرازنطق بمنظور خرده گيری انتخاب شده واينطور برداشت 
 يک انقالب اصيل ۵٧شده است که چون شاه گفته است صدای انقالب شما راشنيده ام پس شورش 

    کبوده ومورد تائيد شاه ھم بوده است

  اما ايراد به اين ادعا 

بدون مبتدا  نراآجزئی ازيک عبارت کامل است که نميتوان  ،م** جمله من نيزپيام انقالب شماراشنيد
  :عبارت اين است کامل  ن عبارت نقد وفحص کرد آخبر  و
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ھای زاديآ قت يک دولت ملی برایدراسرع و )١(  رامشآ متعھد ميشوم  که پس ازبرقراری نظم و 
بھای انقالب مشروطيت است  تا قانون اساسی که خون )٢(زاد تعيين شود آسياسی وانجام انتخابات 

  .)٣( من نيز صدای انقالب شما ملت ايران را شنيدم –يد آ بصورت کامل به مرحله اجرا در

معلق  منوط و ،زاد استآابات زاديھای سياسی وانتخآمده و مشتمل برتامين آ ن فرازآ (!) تعھدی که در
ن اين است که تا موقعی که آمفھوم مخالف  ؛استشده  کشور رامش ونظم درآبرقراری  هبومشروط 

بھای  تصميمی که متضمن اجرای کامل قانون اساسی مشروطيت که خون ،نباشد رامش برقرارآ نظم و
 ويا تعھدی مشروط بربکالمی ديگر، ھرنوع تحولی  ،انقالب مشروطيت معرفی شده اتخاذ نخواھد شد

اين فراز ازنطق  ن صورت ھيچ تعھدی نسبت به ھيچ موردی درآ درغير و رامش استآ وجود نظم و
  .وجود ندارد

يعنی انقالب  ؛** درعبارت باال ارج واعتبار  خاصی به انقالب مشروطيت ايران داده شده است
ن انتخاب دولت ملی آ ازمشروطيت انقالبی است که مورد تائيد شاھنشاه است وبرای حفظ وحراست 

  .زاد را توصيه ميفرمايندآانتخابات  و

فرض اينکه  ؛مده استآبا تاکيد وصراحتی که درنطق شاھنشاه نسبت به اعتبارانقالب مشروطيت ** 
از انقالب مشروطيت بدانند فوق العاده سخيفانه  برتر الزم و و متمايزرا انقالبی  ۵٧شاه شورش 

 عنوان انقالبی قائل بودند بطور حتم ذکری از ۵٧اه برای شورش ش گرحکم عقل اين است که ا ،است
  .نميکردند نھم دريک جمله آ بھا نھم بعنوان خونآانقالب مشروطيت 

  من نيزپيام انقالب ملت ايران راشنيدم

> به اين فال ومنظور ب ملت ايران راشنيدمانقال پيام  <من نيزجمله  عده ای ازجمله نھاوندی)۶(** 
   .شده استن آ) موافت کرده است  ويا تسليم  ۵٧شورشبا انقالب اسالمی ( گرفته که شاه

به شود حتی سريداری که  ت شنيدهزيک شخص لجوج وبی مسئولياينگونه برداشتھا تنھا ميتواند ا
  .ن  شودآبوده نيز نميتواند مشمول حد شخصيت نھاوندی مريکا درايران آتشخيص کارشناسان سفارت 

  ؟قای سريدارآ ن استآن پيام ويا تسليم برآ ت بادليل برموافق ،ويا پيامی را بشنودصدااگرکسی  آيــــــا

  ؟اگرصدای يک تيراندازی را کسی شنيد  دليل با موافقت با عمل تيراندازاست آيــــــا

ت ن فرياد راشنيد دليل موافقآواگرکسی ن فرياد کش است آدليل برحقانيت  اگرکسی فريادی کشيد آيــــــا
  .قای سريدارآ؟ ن فرياد کش ويا تسليم به اوستآبا 

اگرکسی شعارمرگ برخودش  يـــــاآ ،شعارمرگ برشاه بوده است  مدهآ** پيام انقالب که درعبارت نطق 
ن آخاصه اگرکه  ؟ن دليل اين است که با شعارموافق است وياتسليم به شعاردھنده استآرابشنود، 

که استواربرقانون اساسی  ونمادی کھن وبرخاسته  ازھويت ايرانی ؟ يعنی مقامیشخص شاه باشد
  ؟مشروطيت است

 ناتمام  


