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              ّ           موضوع  نوارسر ي ! شاهنشاه

  حقوقدان- اميرفيض 

> اشاره شد که بيانات علياحضرت درمورد ضبط صدای شاھنشاه  بمناسبت نقش تلقين درمصاحبه علياحضرتدرتحرير<
موضوع ضبط صدای شاھنشاه ابتدا به بينيم  .اھميتی که دارد به فرصت ديگری موکول شود اکنون ھمان فرصت است

   .چيست

****  

   :نراميخوانيمآخبری منتشر شد که باتفاق  ۵٧بھمن  ١١از جمله کيھان  در جرائد تھران ١٣۵٧در ديماه سال 

از گفتگوی تلفنی  نواری سریپخش اخبار امشب خود اعالم کرد که  مريکا درآاس   –بی  –شبکه تلويزيونی سی ««
که از روسای نظامی  نکه شاه ايران راترک کند ضبط شده استآفرمانده  نيروی زمينی  اندکی قبل از ميان شاه و

. خبرنگارتلويزيونی گفت  وبه سود وی کنترل اوضاع را بدست گيرند جنگ داخلی براه بياندازند عمداخواسته است 
يفرنيا صدای شاه رابراين نوار معاينه درکال نجلسآ دوکارشناس صوتی از دانشگاه دولتی ميشيگان ودانشگاه لوس

  »»تائيد کرده اندرسما وھويت اورا

  روز بختيار) ٣٧کتاب  - ئينه مطبوعات  آدر – ۵٧بھمن  ١١روزنامه اطالعات (                      

  ؟ساختن وانتشار اين نوارچه بوده است زهدف ا

مريکا وانگلستان آبخوانيد برنامه ( ،درمقابل شورشياننوار مزبور برای تطبيق مقاومت احتمالی شاھنشاه ساخت 
به اين توضيح که اگر شاھنشاه حاضربه ترک کشور با فصل جنايات ضد بشريت  بوده است  )درتغيير رژيم ايران

وتفويض اختيارات نظامی به بختيار نشوند ويا ارتش دست به کودتا عليه شورشيان بزند از نواروصدای شاھنشاه 
شاه رابه عنوان عامل وفرمان دھنده جنايات ضد بشری معرفی وجريان رابه شورای امنيت وديوان کيفری بين استفاده و

ارزشھای انسانی شناخته شده است وھمه کشورھای عضو ترين به عنوان ناقض جنايات ضد بشريت (. المللی بکشانند
عھد نامه بين المللی سال ( مللی کيفری ميدانندراقابل تعقيب کيفری درديوان بين ال جنايات ضد بشريتسازمان ملل 

١٩۴۵(  

رکن اصلی برای اينکه عملی   .                                                           َ              درماده ھفتم اساسنامه ديوان بين المللی کيفری جنايات ضد بشری   تعريف شده است
ن سازمان آن عمل بخشی از يک سلسله اقداماتی باشد که عامل آ اوال ؛جنايت برضد بشريت تلقی شود اين است که

يالت وابسته به حکومت باشد  شرط دوم اين است که تعرض واعمالی که جنايت برضد بشريت محسوب ميشود وتشک
شرط مھم ديگراينکه جنايت برضد بشريت بايد باعلم وقصد واراده  نسبت به مردمی غيرنظامی وغيرمسلح  صورت گيرد

   .، جرم عادی خواھد بودجرم  صورت گيرد واال

  :زير توصيف شده است نوع جنايات ضد بشری بشرح

  نھا آھتک ناموس وامثال  –شکنجه  –نابود سازی  –قتل عمدی 

متوجه کسی که فرمان جنايت  ،؟  پاسخ روشن استاکنون به بينيم اتھام جنايت عليه بشريت متوجه چه کسانی است 
   .وکشتار وتيراندازی به مردم غيرمسلح راميدھد

  

   :فرمائيدبه اين نمونه  برای تطبيق مورد توجه 
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اعالم کرد که پرونده ای عليه معمرقذافی ونزديکانش درليبی به اتھام ارتکاب به  دادستان دادگاه بين المللی کيفری
فوريه به تظاھرات مسالمت  ١۵نيروھای امنيتی ليبی  از ضدبشری تشکيل شده است وتوضيح داد که < جنايات

  )سی ان اندھی اين نيروھا بامعمرقذافی واطرافيانش بوده است    (ميزمخالفان درچند شھرحمله کرده اند وفرمانآ

  نمونه ديگر

وری مدارک واطالعات کافی جھت اثبات  جرم آمريکا درحال جمع آ اعالم  کرد که وزارت دادگستری ،خبرگزاری العربيه
   .فری ارسال داردبه دادگاه کيرا نھا آجنايت ضد بشريت برضد مقامات سوريه است تادرصورت فراھم شدن، 

  57تطبيق مورد باشورش 

درست  است که درمورد ليبی وسوريه تظاھر کنندگان مسلح ھستند  وحتی کشورھای اروپائی علنا به مخالفين مسلح 
باشند ديگر شروط الزم متفق لمان آمريکا وانگلستان وفرانسه وآليبی کمک  تجھيزاتی ميکنند ولی  وقتی طرف قضيه 

  !حکومت جنايات برضد بشريت باشد الزم الرعايه نيستبرای اينکه عمل 

  موضوع منطبق با ادعاي گرگ وميش است 

 ،بنمايد الزم استه جرم رامنطبق باجنايت ضد بشريت برای ارجاع  پروند رئيس يک کشوری به دادگاه جنائی دالئلی ک
کما   ،ن کشورھای سوريه وليبی ھستندمريکا وکشورھای اروپائی درصدد پرونده سازی عليه سراآکما اينکه می بينيد 

سپتامبر رامنتسب به  ١١انستان نوار صحبتی از بن الدن انتشار داد که حادثه غمريکا قبل از حمله به افآاينکه 
     .اوميساخت

ابل شورشيان غافل نبودند از اينکه شاھنشاه ايران درمق ،لمانآمريکا وانگلستان وفرانسه وآ ١٣۵٧درجريان شورش 
رواکنش  به اين احتمال نوارصوتی مورد اشاره راساختد تا درصورت مقاومت حتی کوچکترين قاومت بدھد،  ددستورم
  .مسئله رابصورت جنايات ضد بشريت مطرح کنند ،مقاومت

بی کشته داديم اين رقم واھی بارھا از طرف بازرگان وسنجا ١٠٠،٠٠٠يادتان ھست که خمينی بکرات مدعی شد که 
 دھندهخوب سوال اينجاست که دستور  .روز بختيار) ٣٧کتاب ( که نخست وزير شاه بود تائيد شد وحتی  شاپوربختيار

؟  نوار ساخته شده دقيقا اتھام چه کسی بوده است ،کامال منطبق باجنايت بشريت استبنا برادعا  واھی که  ين کشتارا
  !فرمان براه انداختن جنگ داخلی را ميدھد  ان ارتشرامتوجه فرمانده کل قوايعنی شاھنشاه مينمايد که بفرماندھ

  به محكمي نوارضبط صوت توجه كنيد

ن بيشتر آمده توجه مجدد بفرمائيد  تا به استحکام حقوقی وبصيرت تھيه کنندگان آبه متن نوار که درابتدای اين تحرير 
 )مريکاآاس  –بی  - تلويزيون سی( نرابه اطالع جھانيان رسانيدآشنا شويم وباتوجه به مرکزی که برای اولين مرتبه آ

تدارک ميکردند مريکا وانگلستان که زمينه ھای شورش وموفقيت شورشيان راآی سيقين کنيم که دستگاه ھای جاسو
  .ن بوده اندآسازنده 

به  !ن اين است که شاھنشاه ميدانسته که دستورشآمعنای سری بودن   . اعالم شده است !، سرینوارمکالمات -١
غيرقانونی است  زيرا که تامين امنيت داخلی کشور باوزارت کشور وفرمانداری نظامی تابع نظامی  انفرماندھ

 .وزارت کشوراست  نه شاه
> بدين سبب درجعل مکالمه بکاررفته است  که ھمانطور که درفوق عرض شد يکی از شرايط الزم            ً واژه <عمدا   -٢

   .يت باقصد واراده وعمدا انجام شودبرای تحقق جنايت ضد بشريت  اين است که جنايت ضد بشر
يدی صحبت محرز باشد وبحث احتمال عدم تطبيق صدای شاھنشاه باصدای تقل                     ِ برای اينکه اصالت نوار   -٣

استفاده از نوار نگردد  پيشاپيش اظھارنظر دوکارشناش صوتی بدون درنوارمطرح نشود والجرم سبب تضعيف 
نھا داده شده که آبدين دليل به  ،نامعلومن دوآن کارشناس به عنوا  ،نکه نامشان ذکرشود ضميمه نوارشده استآ
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نراقلب کرد قرارنداشته باشد زيرا اظھارنظر کارشناس رانميتوان رد آدرعرض شاھد که بتوان  نھا آموقعيت 
ن دونفرنامعلوم منتسب به دودانشگاه شده اند که مقامی آکرد مگربااظھار نظرکارشناسان باالتر به ھمين دليل  

  .جح کارشناسی باشندار
رسمی> به اين سبب درنواربکاررفته که چون دانشگاه ميشيگان يک دانشگاه دولتی است ودرھمان واژه < -۴

   .ن  دانشگاه اشاره شده است  باصطالح اعتباررسمی دانشگاه به نوارھم سرايت کندآنوارھم به دولتی بودن 

  استفاده از اين نوارجعلي 

مريکا وانگلستان آمريکا وانگليس  درترک ايران تسليم نميشد  آقاومت ميکرد  وبه فشار م عرض شد اگر شاھنشاه 
لمان وفرانسه باتفاق سايرکشورھای دست نشانده موضوع رابه شورای امنيت ارجاع وخواستار دخالت نظامی برای آو

ن است عليه ايران وتاسيسات !  از جنايت ضد بشريت ميشدند  وھمين عملی که امروز نسبت به ليبی درجرياجلوگيری
   .وفرودگاه ھاوغيره به جريان می افتادصنعتی 

نجا پيش رفته بودند که عليرغم تمايل آ جيمی کارتر وسايرماموران کميسيون سه جانبه  درطرح براندازی ايران تا(
ياض پايتخت رابه ر ١۵فروندی از ھواپيماھای شکاری جنگنده اف   ١٢رھبران عربستان سعودی يک اسکادران  

نھا بعنوان يک قدرت تھديد گر استفاده کنند  آاز مملکتش از عربستان اعزام داشتند تادرصورت عدم خروج شاھنشاه 
نچنان شرايط وزمانی راانتخاب کرد که بی شباھت به ابالغ اعالميه آسايرس ونس برای ابالغ اين تصميم مھم کاخ سفيد 

  )۵٠٧جلد دوم  صفحه  - ۵٧( طوفان در            ) .شھريور نبود اشغال  نظامی ايران توسط متفقين درسوم

يادمان ھست که قطعنامه شورای امنيت سازمان برای اقدامات نظامی عليه قذافی به بھانه کشتارمردم بی دفاع ليبی 
وباز يادمان باشد که اجماع تبليغات  جھانی عليه شاھنشاه ايران به مراتب  بيشتر از قذافی ھم نه يکصد ھزارنآمطرح شد 

   .ی ناخن نساختند که برای شاھنشاه ايران ساختندبرای قذافی شکنجه گاه سرھنگ زيبائی وگونی ھابود 

ميکرد وبختيار نخست وزيرکشور بود بختيار   )  مقاومتمريکا وانگلستانآبخوانيد اگر شاھنشاه درمقابل شورشيان (
   :ترديد داريد؟ به اين سند توجه فرمائيد  .اولين کسی بود که لزوم محاکمه شاھنشاه رامطرح ميکرد

ارچی ام بولستر> دبيردوم سفارت قای <آ) ۵٧سال قبل از شورش ١٣(  ٢٩/٢/١٣۴۴ برابربا ١٩۶۵می  ١٩در تاريخ  
 ١٧٣ل کاسپين  مالقات محرمانه ای داشته که گزارش کاردار  بطور مشروح درصفحهمريکا درتھران درسالن چای ھتآ

   .صورت مذاکرات  ثبت است يستم اسناد سفارت تحت عنوان محرمانه بجلد 

   :اينطورگزارش شده است  >مريکا ازشاهآحمايت اياالت متحده درگزارش مزبور تحت عنوان <

اياالت متحده به اندازه ای شاه راحمايت کرده است که ملی گراھا ھيچ امکانی برای بختيارباتکرارگفته ھای سابق که «
ياالت متحده چه کاری انجام دھد  ازاو سوال شد که اوپيشنھاد ميکند که ا وقتی ،يک محاکمه منصفانه ندارند

ياالت متحده بايد حمايتش راز ی ايرانی خوشايند تر سازد  تنھا جواب او اين بود که اگراھا یتاسياستھايش رابرای ملل
  » شاه کاھش دھد

مريکا از وضع آمريکا به وزارت امورخارجه  آاز سفارت  ١٣۴٨درگزارش ديگری که درتاريخ اول ارديبھشت سال 
  :مخالفان شاھنشاه داده شده  ميخوانيم که درمورد شاپور بختيار چنين گزاش شده است

برداری از ھرگونه فرصتی خواھد بود که برای اقدام سياسی عليه حکومت شاه  تقريبا بطور حتم درپی بھره، بختيار«
  اسناد سفارت)  ٢٠جلد  ٩٩(  صفحه          »پيش بيايد

اگر شاھنشاه درايران ميماند وحتی به جزيره کيش ميرفتند وبختيار نخست وزير بود ھمان برنامه ای اجرا ميشد که 
مبارک ھم ازقاھره باکنارگيری وتفويض اختيارات به معاونش به شرم   .شده است اکنون درمورد مبارک به اجرا گذاشته

لياردھا ثروت غيرقانونی رابه مبارک دادند که نه تنھا جمھوری اسالمی که دکترگنجی وزيراموزش ياتھام م  .الشيخ رفت
ميليارد دالر سوء  ٢٠به ھم  شاھنشاه رادزد خطاب کرد  وروزنامه صبح ايران  شرفشاھی ھم شاه رامتھم ه وپرورش شا
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خائن نقش فردوست اگر بختيار نخست وزير بود ھمان تيمسار  .افزود کرد که احمد مدنی ھم بررقم مزبور متھم استفاده
 نرال طنطاری راعھده دارميشد وبرای خوشخدمتی به خمينی که اوراتائيد کند مطمئن باشيد که از مبارک ھم بدترباژ

   .شاھنشاه ايران ميکردند

يت العطمی آمن درمدت کوتاھی سه چھارم خواسته ھای درمصاحبه وکتابش گفت < ررم يادتان نرفته باشد که بختيااميدوا
  رد >  کامام خمينی راانجام دادم اگر فرصت بدھند بقيه خواسته ھايشان راھم اجراخواھم 

  ؟ان يعنی محاکمه اوبوده استيرچه کسی ترديد دارد که درراس خواسته ھای خمينی خفت وزجردادن شاھنشاه ا

   .مده استآمريکا به و زارت خارجه کشورش آدريک گزارش محرمانه  سفارت  

، فرانسه وژاپن منافع مشترک درايران دارند وبايد يک طرح ، انگليسلمانآ، بختياربراين اعتقاد است که  اياالت متحده<
اياالت متحده بايد درتبيين اھداف ومقاصد رھبری داشته باشد اما انگليسيھا   نجابريزندآ رجھت حفظ منافع خود دمشترک 

ن آومشروح   ۵٨( تاريخ اين سند شھريور   >مريکائيھا درک ميکنند بايد طرح راتھيه کنندآکه ايران راخيلی  بھتراز 
  )ا سناد سفارت ثبت است  ٣٨درجلد 

بنابرگزارش مامورين که نخست وزيرھم بوده و رچه کسی جز بختيا اين تحرير شما بفرمائيد  اکنون خواننده محترم
مادگی برای اجرای طرح محاکمه وبردن موضوع به آمريکائی منتظر فرصت است تا عليه شاه اقدام کند  صالحيت وآ

   ؟ی راداشته استدادگاه کيفری بين الملل

  برويم دنباله مطلب 

  شاهنشاه بيانات علياحضرت راجع به نوارساختگي مكالمات 

سی راجع به نوار صحبت  –بی  –اکنون بجاست که  نگاھی داشته باشيم به اظھارات علياحضرت درمصاحبه بابی 
  .ساختگی شاھنشاه  زيرا نتيجه گيری از اين تحرير وگفتگوی پايانی به اظھارنظرعلياحضرت  پيوند دارد

،  چطوری دروغ بگويند  چگونه خراب کنند هگروه ھای مخالف خيلی خوب کارشان رابلد بودند  ميدانستند ک«ميفرمايند  
مثل برايتان بزنم  موقعی که صدای   ،ن تاثير منفی راگذاشته بودآمديم ثابت کنيم که اينھا دروغ است  ديگر آتاما مي

ن کاست آمن  قداری صدای اعليحضرت بود وبقيه صدای ايشان نبود اعليحضرت را ضبظ کرده بودند وپخش کردند يک م
راگوش کردم  خيلی افسوس ميخورم که باخود نياوردم  معلوم بود که يکنفردارد بجای ايشان حرف ميزند وصدای ايشان 

درست نيست  مريکا که بروند و ببينند که نهآراتقليد ميکند  ودستورھای عجيب وغريب ميدھد  تااين کاست رابفرستيم 
   »،  ديگر خرابی شده بود ومردم باورکرده بودندن صدا نيستآواز نظرعلمی بگويند که اين صدا 

  گزارشي براي تاريخ 

نه حمله به افغانستان دررابطه مريکا برای بھاآھمزمان باانتشارصدای کاست صحبت بن الدن از طرف  ١٣٨٠درسال 
ھا> موضوع نوارساختگی مکالمات ــپــيـــنوشته شد زيرعنوان  <ت ٨٠ل ديماه سا ١۵مقاله ای درسنگر ١١/٩بافاجعه 

اقداماتی که ميتواند اثرات  اين نوار جعلی را ازتاريخ بزدايد  جلب گرديد  شاھنشاه مطرح گرديد وتوجه علياحضرت به 
   .ه ندارمن عريضآوضمن نامه ای  ھم که معمول سنگربود مراتب باتوضيح الزم تقديمشان شد که خبری از توجه به 

مسيربزرگداشت> مطرح مرداد درمقاله <ا  ١۵باريگرموضوع نوار صحبت ساختگی شاھنشاه درسنگر ١٣٨٣درسال
ن مقاله ھم بمناسبت فرسودگی صفحات آسان نباشد و فتوکپی آن شماره سنگر شايد آنجا که دسترسی به آگرديد از 

ياران وتاريخ گزارش ن مقاله رابرای مالحظه ايرانآاز ممکن است قابل خواندن راحت نباشد  اجازه ميخواھم بخشھائی
   :نمايم
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ن اتھامات از سوی آکه  شکوھی  از اتھامات ناروا متوجه شاھنشاه ايران شده است ايکا گاھيد آ.....ھمانطور که «
ِ            ن از سوی عوامل خودی وبسيارھم خودی  قابل احتراآبيگانه وعواملشان تدارک شده بود درکمال تاسف بخشی از م                                  

   .عنوان شده است

،  ابطال اتھامات  ، باارائه دليل وشاھد وسندماسلطنت طلبان وظيفه ميھنی داريم که درکناربزرگداشت از شاھان پھلوی
ليت ھای سياسی خودمان قراردھيم واين امر بزرگترين ھديه سرلوحه فعا را واھی که متوجه شاھنشاه ايران گرديده است

  »........داريم  تقديمشاه ای است که ميتوانيم به شاھن

  فرمان سري كشتار 

تمايلی به سرکوبی شورشيان که  ۵٧شھود بسياری براين حقيقت شھادت داده اند که شاھنشاه ايران درجريان شورش  
ن شورش برنامه ريزی آحاد مردم تشکيل شده بودند نداشتند وبه ھيچوجه فرمانی برای مقابله ارتش وپايان دادن به آاز 

مريکا رامستند قرارداد آاشاره به شھادت شھود که ميتوان درصدر ھمه شھادت سفيروقت انگلستان و .ندادند خارجی
   .ن نيستآن فراگيراست وبحثی درآگاھی از آفصل معتبرومفصلی است که 

ماھيت مريکا ارائه گرديده که اھميت به سزائی دارد وبمناسبت آامادرمقابل اين حقيقت وشھادت شھود سندی ازناحيه 
دراينجا متن نوار که درابتدای اين تحرير سست ميکند ( ، شھادت شھود قضيه ران به اعترافات شاهآشھادت  واتصال 

  )ورده شده نوشته شده استآ

ونقش شاھنشاه ايران وعدم تمايل شاھنشاه به خونريزی وکشتارمردم  ۵٧يک محققی که بعدھا روی قضيه شورش 
مريکا آ) اس –بی  –سی قتی به اين خبرکه روزنامه ھای ايرانی بنقل از شبکه تلويزيونی (اغفال شده تحقيق ميکند  و

، نتيجه گيری از روز خودش  خبر مزبورراتائيد کرده است ٣٧انتشار داده اند ونيز ميبيند که  شاپوربختيار ھم درکتاب 
، باصدای ضبط شده از شاھنشاه چيز کم اھميتی نيست وبقا چراکه تضاد شھادت شھود ،تحقيقاتش بامشکل مواجه ميشود

   .دن به نوارھم داده شده استن ديگری است خاصه که صفت سری بوآاختن ، الزمه بی اعتبارسواصالت ھريک

  ممامكلفي

. ھرچه نجا که ممکن است پاک کنيمآ وتضادھا تا يندگان از ابھاماتآيم که مسير تحقيق رابرای ما ايرانيان تکليف دار
   .زمان ميگذرد  پاک کردن تيرگی ھا دشوار بل غيرممکن ميشود

رائط فعلی اين امکان وموقعيت رادارد که بی اعتباری وقلب بودن صدای شاھنشاه رادرنوار براستی چه کسی درش
؟ سنگر ضمن نامه ای درسالھای گذشته از حضور علياحضرت درخواست کرد موضوع راتعقيب ساختگی به اثبات برساند

نوارمزبورگردند وھمچنين خواستار کپی  اس  –بی  –سی نجلس وتلويزيون آبفرمايند وازدانشگاه ميشيگان ولوس 
از دوحالت   .از دانشگاه ھای مزبور بخواھند ن زمان نسبت به نوار ابرازشدهآنظريه کارشناسان صوتی دانشگاه راکه در

ن به کشوری مانند آنوقت  باارسال آخارج نيست يا شبکه تلويزيونی مزبور ودانشگاه ھا نوارراارسال خواھند داشت که 
حالت دوم که حتمی   ،مريکا دانشگاه داشته رسوائی وقلب نوارمزبور روشن خواھد شدآل از سال قب ۴٠٠اطريش که 

ن  برای شبکه تلويزيونی مسلم است  دانشگاه آبمناسبت اينکه چنين نواری وجود نداشته است ويامقلوب بودن  است
 دراين حالت با .الم خواھند کرد) رااعنوار واظھارنظرکارشناسان صوتی دانشگاهھای مزبور عدم اطالع از موضوع (

 جريان  امر وباخريد صفحه) ترتيب دادن يک مصاحبه بارسانه ھای خارجی ويايک مقاله دريکی از نشريات خارجی (
  الی اخر نامه  دانشگاه ھارامنتشر وبدين ترتيب اثر حقوقی نوارمزبور زائل گردد ......

ن اثبات نشود  مورد استفاده تاريخ قرار خواھد گرفت  آرساختگی اگرقلب اين نوا .که اکنون سی سال گذشته است نفرمائيد
  .چه سی سال وچه ھزارسال بگذرد

) دررابطه بانوارمزبور چه گفتند وچه دستاوردی ساختند؟رفسنجانی  وسنجابی - خمينی  ( ۵٧ميدانيد که سران شورش   
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> مقصود ی ارتشيان بااعالم بيطرفی به مردم پيوستندشاه دستورکشتارمردم رابه ارتش داد ول< به کرات مدعی شدند که 
  .ن نوارساختگی اقدام نکرديم بدھکارھم شديمآاين است که وقتی ما به قلب 

> باور منطقی اين است که من اين خاطرات رابرای بزرگداشت ھمسرم نوشته امعليا حضرت درمصاحبه ای فرمودند <

وقتی به اين نوار استناد ميشود ماچه پاسخی داريم که مبطل  ،سترفع اتهام كاذب از شاهنشاه ا ،بزرگداشت

ما چه  >کدام بزرگداشتی را سزاواراست،شاھی که به ارتش دستور کشتن مردم راميدھداگر نادانی گفت < نوارباشد
   .ميگوئيم جز خجلت وشرمساری از بی حالی خودمان

ن جلب وپيشنھاد  مينمايم که  آاکنون يک بارديگر توجه وعنايت علياحضرت گرامی رابه حساسيت اين اتھام وعظمت  
دراين قبيل مسائل مديريت حقوقی دارد ارجاع بفرمائيد  تااقدامات  مريکائی کهآعلياحضرت موضوع رابه يک دفترحقوقی 

که اين نوارھمچين درجای خود باقی بماند به  نگذاريد  .بورن سندی باشد بربی اعتباری نوار مزآن دفتر وگزارش آ
به اميد قبول   ز شاھنشاه يک قدم برداريم.نادرست  احقيقت که مابرای نجات ايران کاری نکرديم الاقل دررفع اتھامات 

                                                .اين درخواست وانجام تکيف ميھنی در حراست از حقيقت

   

  

       

  

  

  

                                                                                                                                          


