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 پيامتهام خيانت دررابطه با ا     
 صداي انقالب شما را شنيدم

 تفسير نطق شاهنشاه
)6( 

  حقوقدان -اميرفيض

  چرا اين تحرير الزم شد

اھنشاه درسال طق شورودبه مسئله  ن ،ومبارزه ماست ط فعلی ومسائلی که متوجه کشورظاھرا درشرائ
ط تحقيق يم برسايرموضوعات درمحبنظرميرسد که مقدفوق العاده وقدری نامتناسب ی امر ۵٧

    .قرارگرفته است
  توجه مهم

 تاثيری در ،اعتراض  ويا انتقاد نسبت به نظرات  اشخاص توجھی به شخصيت معترض عليه ندارد
 اطی افکارکه الزمه پييشبرد کارھا وبحث وتع .نھا نداردآروابط اعتقادی، دوستی، وفاداری وامثال 

 ،توام با اتھام باشد ديگران اگر اعتراض بنظر ،رخورد نظرات استنھاست مستلزم بآاصالت ومحکمی 
ست فرق ا باز ،دراين حالت ،متوجه شخصيت طرف ميگردد اتھام است و ديگرنظرشناخته نميشود و
 ن منوط به تشخيص دادستان است وآتعقيب  دومی يک کاراجتماعی است، ،بين اتھام با اعالم جرم

   .ن برعھده مدعی استآت اثبات اولی که توجه اتھام به شخص اس
نامداران  از نفر ۵٠آبانه نوکرم نمونه فساد درعدم تشخيص مورد را ميتوان دراقدامات عجوالنه و

بفال اتھام خيانت بوطن گرفتند  مالحظه کرد که اظھارنظراعليحضرت رافاجعه نامه ھشدار درمبارزه 
مبارزه را به نام خودشان متوجه  درفرھنگ بار اتھامات وفحاشی ھای بيسابقهِ  ۴٠نزديک  و

 .ملی ايرانيان ھم ميشناختند نھا اعليحضرت را نمادآاعليحضرت کردند واين درحالی بود که 
نمونه نادانی توام با دشمنی وکينه توزی بتوان درتاريخ  اين وقيح تر و تصورنميکم که سندی از
   .مبارزه ھيچ ملتی يافت

   ات  نامه ھشدار رجوع فرمايندعالقمندان به موضوع به رشته تحرير

شوراھا  ھيئت دولت ھا، ھا، را درتمام مجالس، کنگرهيعنی تميز وتفاوت بين نظر وشخصيت  قاعده باال
سلسله  ،قابل مالحظه است  که عليرغم مخالفت با نظرات ديگرت يکم اھم وحتی درتصميمات گروھی 

   .مراتب ھمکاری ودوستی ھمچنان پايداراست

  اعتبارنظر درمسير 
تا مراتب ، نظر. يدآنکه بصورت قانون ويا تصميم گروھی درآدارای ھيچ اعتباری نيست مکر ،نظر

  .حرکت ميکند رگدي يعنی با نظر نسيمیباال را نصيب نداشته ھمانند پرکاھی است که بھرطرف با 
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  نظرراپركاهي ازپريدن بازميدارد
 را مترادف با شخصيت طرف ميگيرند واما متاسفانه درجوامعی ازجمله جامعه ما  نظراشخاص 

ن ھمان آ(نمونه   برشخصيت صاحب نظر منظور ميدارند ضباب تعر از اعتراض به نظرديگران را
اھتمام اعتراض به اظھارات  تمام مقاالت سنگر در .واين درست نيست  نفره) ۵٠نامه ھشدار

   .ميشدهاعليحضرت است که خارج ازچارچوب قانون اساسی وسوگند سلطنت بازگو

گاه ھستند که آحساس بين اعتراض بنظر وشخصيت  مرز و شکارآشخص اعليحضرت به تفاوت 
   .کنند) من انتظاردارم که کسانی که نظری دارند ابراز –قانع کنيد  فرموده اند  <مرا

که ازناحيه دوست به پايگاه سفيردوستی ورفع مشکالت است  ،ايراد به اظھار نظر وانتقاد به شخص
  (پايان توجه مھم)   .نه ازاسباب تھاجم به شخصيتتقديم ميشود دوست 

  ادامه مطلب 
د فرموده بودن کهبه استناد فرمايشات سابقه اعليحضرت درکنفرانس مطبوعاتی لندن  سنگر درمقاله

ونميتوان بدون اين بررسی  بايد بوسيله ھيئت ھای حقيقت ياب بررسی شود مسائل سياسی گذشته <
، سنگراين >ن  جريانات اظھارنظرکردآوارد ومطلع صورت ميگيرد نسبت به که توسط اشخاص 

بدون اينکه ھيئت حقيقت ياب تشکيل شود تا نسبت به  ،اعتراض را اضافه کرد که چرا ميثاق با مردم
  )(ھمان سنگر     .اظھارنظرکند  اين چنين اظھارنظرھای ناستوده ومخرب ارايه ميدھد ۵٧شورش 

رد  شاھد قاضی نيست  واگربه بازبين مي زشاھد متاسفانه اعتبارواصالت شھادت رااين چنين قضاوتی ا
نرا درھم آاليشی آنظام شھادت وبی  واظھاری کرد مدآجانبداری ويا خصومت با يکی ازطرفين دعوا بر

  .وشھادت ازاوج اعتبار به سقوط کشيده ميشود ريخته است 

  :باضافه اينکه جريانات که باختصارعرض شداين  

سال است تشکيل نشده واصال ديگرنام  ١۶پيش خود فکرکردم که ھيئت ھای حقيقيت ياب که **
عنوان يک کارشناس دست چندم الاقل بنده ب ،بجای خود ،وبايد ازخيرش ھم گذشت نھم مطرح نيست آ

ينده ای ھيئت حقيقت ياب تشکيل شد تحقيق اينجانب مزاحمتی برای آ وارد اين تحقيق بشوم واگردر
  .>نطق شاھنشاه ااتھام خيانت دررابطه ب<اين بود ماجرای شروع تحقيق  ..نھا نخواھد داشتآصميم ت

  مشكل سرراه اين تحيق
شروع شده است بدرستی  ٢٠١٧/٩/١٣تحقيق (اتھام خيانت  دررابطه با نطق شاھنشاه) ازتاريخ 

  شايدھم  ؛تن تاکنون منتشرشده اسآنميدانم که چندو کدام قسمتھای 

  به مقتضای پيری    تکليف کند به گوشه گيریھشدار

  اکنون ادامه تحقيق 
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نطق شاھنشاه که معروف به نطق صدای انقالب ملت را شنيدم   کاملِ   ،قسمت نخست اين تحرير در
که  ۶در فراز و (نميدانم منتشرشده يا خير) ن مورد نقد وفحص قرارگرفتآ پياده شد وفرازھائی از

توضحاتی داده شد که نيمه کاره ماند بود  >پيام انقالب ملت ايران راشنيدمبارت <من نيز عبه مختص 
   .سان وممکن باشدآتوجه به موضوع  تااشاراتی  اکنون بمنطور اتصال موضوع به و

  من پيام انقالب ملت ايران راشنيدم 

با انقالب ور وديگران ازجمله مزبور اين مستفاد را کرده اند که شاه آعده ای مانند نھاوندی وفخر
   .ن شده استآ) موافقت کرده وتسليم به ۵٧اسالمی (شورش 

اگرکسی صدا وياپيامی رابشوند، دليل برموافقت شنونده با ان پيام ويا تسليم به ان است؟    يــــــــاآ
  .تصورنميکنم

اندازوتسليم رين تآبا عمل موافقت  شنونده  اگرصدای يک تيراندازی راکسی شنيده ميتواند دليل يــــــــاآ
   ؟به اھداف او شناخته شود

ن فرياد کشان است  آاگرکسی  يا جمعی فريادی کشيدند وحتی چيزی خواستند  دليل برحقانيت  يــــــــاآ
ن فرياد کشان بود  دليل براين است آن شیء مورد ادعای آن فرياد راشنيد وحتی مالک آکسی  اگر و

  ؟نھاستآکه او تسليم به خواست 

   .است شنيده  وخوانده ميشد  شعارمرگ برشاه بوده ۵٧الب! که درشورش پيام انق

است که او با مرگ برخودش رابشنود واقدامی نکند ويا نتواند بکند اين دليل  اگرکسی شعار يــــــــاآ
يعنی مقامی ونمادی کھن وبرخاسته  ن شخص شاهآ؟ خاصه که موافق وتسليم به شعاردھنده است شعار
   ؟نون اساسی باشداايران واستواربرقھويت ملی  از

  تفسير كنون ادامها

  انقالب ملت ايران 

 درتحريرات قبل عرض شد که درتنطيم نطق شاھنشاه ازفلسفه طعنه وتوريه استفاده شده است اکنون
  ۵٧ب برای شورش درباره قائل شدن عنوان انقال اين تحقيق ميخواھد بااجازه خوانندگان محترم 

  .ی داشته باشدقدری توقف بررس

  طعنه درعبارت انقالب 

بويژه درزمان تنظيم نطق شاھنشاه  واژه انقالب زياد متداول وشعارشناخته شده  ۵٧رسال د 
 نزيه  ويا حکومت اسالمی چيست میکسی نميدانست که انقالب اسالنبود ودرواقع  ۵٧شورش 

اسالمی چيست من چه برنگاران ازمن ميپرسند که حکومت نوشته که من به خمينی گفتم که خ
  .عين حقوق بشراست حکومت اسالمی :جواب بدھم اوگفت

نرا درحکومت اسالمی که عين حقوق بشراست آيعنی ما برای اجرای حقوق بشر انقالب کرده ايم  تا 
  .به مردم ايران ھديه کنيم
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   .ظاھرا خمينی خودش ھم نميدانسته انقالب يعنی چه ويا ميدانسته وطعنه زده است

خمينی که انقالب رابه حقوق بشر وصل کرده است  درمالقات با شورای صدا وسيما ايران گفته ھمين 
   .است

ميخواھيم  اين  فرياد مردم اين بود که ما اسالم <درانقالبی که درايران حاصل شد درسرتاسرمملکت
  )۵٨ذرآ ١٩(قم       .                                    ملت قيام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد

ازطرفی بعدھا ھمين خمينی که انقالب اسالمی را عين حقوق بشرميدانست اولين کسی بود که اعالميه 
   .جھانی حقوق بشررا مخالف اسالم گرفت

    چه که درطول تاريخ بدست انبياء صورت گرفته است> نآانقالبی است نظير ،<انقالب ايران  
  )۵٧شھريورماه سال  ١١(خمينی                                                                     

   .بنده که نفھميدم انقالب مورد نظر خمينی چه معنا ومفھوم وارکانی داشته است

است که  ۵٧مورد ديگر اظھارات  موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور بعد ازشورش   
  .>را گرفتيم نھاآسايش آن آقر مردم ايران درگذشته ھمه چيز داشتند ما برای دفاع از< :گفت

رئيس ديوان عالی کشور شخص کم اھميتی نيست کاراو تفسيرقوانين وواژه ھای حقوقی است. مفھوم 
   .نآقر از انقالبی بوده است برای دفاع  ۵٧اظھارات موسوی اردبيلی اين است که  شورش 

ايران وجود  ن درآن ھيج تھاجمی به قرآ وقبل از ۵٧م وميتوانيم بگوئيم که درسال بروشنی ميبيني
ن آقر ن اشاره کرده برای دفاع ازآنچه که اردبيلی به آنداشته است که شورش ويا اقدامی حاد ھمانند 

   .ضروری گردد

ن کسی آوی رب  فوق العاده ای داشت رن ارج وقآقرھمه شاھد وناظرند که درايام سلطنت شاھنشاه 
ن آقر ن سوگند ياد  ميکرد ودفاع ازآشاه به قر ؛ن  الاقل درايران نبودآحرفی نميزد  نقدی متوجه 

وھمه چيز  شيساآن حد الزم تشخيص داده شود که آ گفته نميتوانست در اردبيلی  نطورکه موسویآ
 ۵٧زمان ازشورش ن بوده است  چرا باگذشتآقر برای دفاع از ۵٧. اگرشورش نھا سلب شودآ مردم از
وری شده آن سبب استھزاء ھای چندش آيات قرآ ن نزد ايرانيان بسيار کاھش يافته است وآاعتبارقر
ن وجود داشت ذره ای آواقع ميتوان گفت که ديگر درجامعه امروزی حيثيتی که برای قر در است  و

ن برد که قرون آقر بروئی ازآنورچشمی ولی فقيه يعنی سعيد طوسی  ن ديده نميشود خاصه که آ از
   .متمادی جبران پذيرنيست

ن بود با شکست مفتضحانه ای روبرو شد وھم آقر ن که دفاع ازآاين چه انقالبی است که ھم ھدف 
   شده؟ نھا سلبآ ايران درپيش ازشورش داشتند توسط شورشيان از مسايشی که مردآ

است که  نآت انقالب وماھيت اھی بسيط وتمام عيارشاھنشاه ايران به مانيفسگآراين ميان د  
گاه آن آشاھنشاه بارھبری انقالب شاه وملت به تمام زوايای حقوقی واقتصادی واجتماعی 

   ١ .بوده است
بنام انقالب ياد ميکند ترديدی نيست که به ضابطه  ۵٧قتی دراين شرائط شاھنشاه ازشورش و 

   .طعنه توجه داشته است
                                                            

 و هارکا اب و هدنسيون رارصا اب ار دوب هتشون رصن نيسح رتکد هک ار قطن نآ هاشنھاش هک مينکيمن شومارف هتبلا - ١
 ک-ح .دنا هدناوخ تياضر مدع
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تنظيم کنندگان نطق شاھنشاه دقيقا به معنا ومفاھيم انقالب  اطعانه  اين تحرير اعالم ميکند کهق 
 نھا ازآگاه  ومستحضر به اظھارات  خمينی واطرافيان او درباره انقالب بوده اند واستفاده آ

   .بوده است شکارآ امری صوری وطعنه ای نا درنطق شاھنشاه، واژه انقالب
شاھنشاه بجای کلمه انقالب شما چه   مينجا اين پرسش خود نماست که تنظيم کنندگان نطقھ 

  ٢ ؟؟جدال اسباب تحبيب باشد نه ازاسباب تفرقه و واژه ای ميتوانستند بنويسند  که از

 متعصب مذھبی خشک فکر خطاب کند جز انقالبيون و و لوده فکرآن جمعيت آاه چه ميتوانست به ش
   .يا طعنه نداشتتوريه و نھا نبود راھی جز استفاده ازآچون شاه معتقد به انقالب 

 شاه مردم را ولگرد ويا شورشی ويا ھرچه خطاب ميکرد با ماھيت نطق که خواستاری ماليمت و اگر
بھانه جوئی سران  اسباب تمسک و داشت ورفع سوء تفاھمات وبرگشت امنيت کشور بود منافات 

   .شورش ميگرديد

دت عمل عليه ش تارسااه خوش ده است که ارتشبد اويسی ازمآ ۵٧ريکی ازمدارک شورش د 
  :ميشود شاھنشاه ميفرمايند تظاھرکنندگان

نھا درنھايت آمردم گناھی ندارند  ،راندازی به مردم را ندارندن بارھا گفته ام که پرسنل نظامی حق تيم«
  »وطن فروش اغفال گرديده اند و بی خبری توسط مشتی تھی مغز

  سقوط شاھنشاھی) ١٢١صفحه (                                                                              

خطاب  گاه بوده است معھذا درآماھيت شورش وشورشيان  ازکه شاھنشاه  دسند مزبورنشان ميدھ
نرا برای آ نظاير طعنه و استفاده ازجنبه ھای تعارف  و کامال امساک واحتياط کرده ونھا آدادن  قرار

   .رامش کشور بوده الزم دانسته استآپيش برد ھدف که تامين 

سخت ترتھيه اعالميه ويا نطق  نآ راين قبيل موارد که تصميم گيری کارسختی است وازد  
   .وده  ونيستتوريه ويا طعنه نب –راھی جز توسل به خدعه  ؛است

رايران درموقعيتی قرارگرفت که چاره ای جزتوسل به توريه در تکار  ١٩٧٧سامبرسال د رد  
  ن است وقدرت ايران قدرت ماست><قدرت ما قدرت ايرا :وطعنه نداشت او گفت

  )٨١اسفند  ١۵مشروح درسنگر(                                                                              

  ؟ن ميکردآ ميتوانست درحالی که ميھمان شاه بود تعارفی غير يا کارترآيا واقعيت داشت، آ

  :گفت ، کارترودمريکا تنھا شعارفراگيرشورش بآ که شعارمرگ بر  ٧٩فوريه سال ١٢در 

   »ن يقين دارم که مردم ودولت ايران به ھمان دوستی سابق ادامه خواھند دادم«

حکومت نصفش سخنی نميتوانست بگويد  ،نآ بغير کارتر .اين يک طعنه وتحبيب صوری است
  .رعايت ھمين تعارفات است ،نزاکت سياست و .مردمداری وفريب وصحنه سازی است

 ،کاتبه خصوصی داشتم فرح ديبا که با روزالين ھمسرکارتر ١٩٧٨ مستان سالز و ائيزپ رد  
مريکا باتمام آروزالين کارتردريافت داشته مبنی براينکه  دولت  بشاه اطالع داد نامه ای از

اين موضوع ، اين نظرشاه نبايد ھيچ نگرانی داشته باشد از و قوا ازشاه حمايت خواھد کرد
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  حقوقدان -اميرفيض –        )۶( تفسير نطق شاھنشاه-شاه اتھام خيانت نطق        ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/١٢/٢٠، شنبهچھارشيد=  تير

واشنگتن زياد بھانه ندھد  ی اينکه به مخالفانش درسبب دلگرمی شاه شد وتصميم گرفت برا
  )٨٠(نقل ازنقش روحانيت درايران  صفحه   .به رعايت حقوق بشردرايران بيشترتوجه نمايد

 وبخشی ازين نوع مکاتبات وقول وقرارھا رايج کارسياسی وباصطالح کوبيدن سرطرف به ھواست ا
  .نه وخدعه بيانی ويا توريه جريان پيدا ميکندن بصورت طعآ

رتاب موشک ايرانی بسوی فرودگاه حجاز دليل پريکا گفت که مآمين ديروز وزيردفاع ھ  
    .براقدامات نظامی نيست  وميتواند باب مذاکره با جمھوری اسالمی باشد

 ،سياسی است ی کارد اقتضامقای ترامپ ھم خوش نياآا که به مذاق کمريآين اظھارات وزيردفاع ا
اين عبارات برای فريب  مريکا قصد حمله نظامی به ايران را داشته باشد بازھم استفاده ازآ يعنی اگر

مريکا قبل ازحمله به عراق مدعی شد که تمرکز آکما اينکه  ؛خام کردن جمھوری اسالمی الزم است و
  .به کويت است کويت برای جلوگيری ازحمله مجدد عراق مريکائی درآ ھزارسرباز ۶٠٠

ای زاھدی قصد قآ سفيد با حضورجناب اردشيرزاھدی تشکيل شد و خاک نفرانسی که درک رد  
<نگران نباشيد  : حضور جمع گفت در قای کارترآ ،برای بازگشت به ايران اعالم کرد را خود

  .مريکا خواھم بود>آشما در کبير چون من سفير

  )۶٢ط شاھنشاھی ايران صفحه (سقو                                                                        

 طعنه و نرا تعارف سياسی وآه ساخت ويا جثاری بدان متوآ يا بايد اظھارات کارتر راجدی گرفت وآ
   .وردآنھا بحساب آامثال  فريب و

  ريف ربرت دريفوس ازانقالب ايران تع

   :روبرت دريفوس درباره انقالب ايران ميگويد

مردمی بود  انداختن طرز فکر نوعی تحريک وبکار ؛ان گفتاين يک انقالب راستين نبود بلکه ميتو
  )۵١(صفحه                                       .گاھانه به تخريب جامعه خويش مشغول شده اندآ که نا

بول کنيم که واژه انقالب درنطق ين اشارات  که دررابطه با انقالب ارايه شده برای اين است که قا
   .شاھنشاه درمعنای فلسفی واجتماعی انقالب قرارنداشته است

نچنان جدی تلقی شده است آخيلی جای تعجب است که عبارت صدای انقالب شمارا شنيدم برای برخی 
 که ميگويند  بکاررفتن ھمين عبارت درنطق شاه سبب تجری ودرنھايت پيروزی شورشيان شده است

ن اين ميشود که اگرشاھنشاه اين نطق را نداشت ويا محتوای نطق تھديد به قتل آمفھوم مخالف که 
   .وکشتاربود شورش متوقف ميشد


