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  سواالت بال جواب از
  قاي اميرطاهريآ

  حقوقدان  -اميرفيض

ردھا خواندم که                                    ُ قای اميرطاھری ومقاله ايشان درباره ک  آمطلبی درباره  »جاويد ايران«از  ایوشته ن در
خاصه که اين تحرير مقارن باسالگرد تولد شاھنشاه  و >گاھیآنا  با گاھی درمقابلهآتکليف <به اعتبار

  تحرير زيرالزم شد. تنظيمايران است 

 داشت ۵٧درشورش  ساس ودرعين حال ناديدنی ومطرح نشدنینقشی بسياراساسی وح يکی ازکسانی که 
 لتدو بداری ازرطاھری سردبيرروزنامه کيھان که پرتيراژ ترين روزنامه کشور ومشھور به جانقای اميآ

خدمت  در ۵٧پس ازشورش  ،سال بيشترنداشت ٢٨گويا  که ن زمانآ در وا .شاھنشاھی ايران بود
  .مريکائی وانگليسی قرارگرفت وتقريبا قيد ايران را زدآروزنامه ھای 

ساله با سابقه چپ به سردبيری تنھا روزنامه مھم  ٢٨يک جوان  ۵٧ربھبوحه رويداد شورش درست د
پيروزی  زمان با نشريات خارجی ھمکاری ھای نزديک داشت وبعد ازجوانی که ازھمان  ؛کشوررسيد

  .علنی ووسعتی بيسابقه يافت بحالت شورشيان اين ھمکاری

البته درجريان شورش تنھا مھره اميرطاھری درکيھان لندن بکارگرفته نشد درتمام نقاط حساس کشور 
  .وغيره ه باغی رئيس ستادموزگار وقرآمانند  جاسازی شد ۵٧زم برای جااندازی شورش ھای اله مھر

مطبوعاتی ايشان ازسردبيری روزنامه کيھان به  قای اميرطاھری خودش اعتراف کرده که تحول کارآ
  .)لمانآمصاحبه با دويچه وله ھمکاری باروزنامه ھای خارجی غيرقابل انتظاربرای اوبوده است (

رحمان ھاتفی توده ای معروف که سردبيری کيھان  رابه  ۵٧توضيح اينکه اميرطاھری ازبعد ازشورش
 –الشرق االوسط  -ساندی تايمز –ھمکاری باروزنامه ھای ھرالد تريبيون وبه سپرد به لندن فرارکرد 

اشنگتن و يويورک پست ون -نجلس تايمزآلوس  -نيويورک تايمز –وال استريت جورنال  -تايمز فاينانشيال
   .ارجی نداشتخ ھيچ وحتی ید. موقعيتی که نه ھيچ ايرانپست مشغول ش

باری به اعتبار اخباری که ازدوران سردبيری ايشان درکيھان وارتباط او با جريان شورش درنشريات 
د ال ازايشان داشته باشم تا سنگرھم بتوانومختلف اشاره ميشد بنده بسيارطالب فرصتی بودم که يکی دوس

قای آايشان دربرنامه راديوئی سال دوام داشت تا  ٨ گاھی ھا وشناخت ھا گردد اين انتظارآشريک 
به برخی ازپرسشھا جواب فرمودند واين بدان معنابود که ايشان به  ١٣٧٠درشھريورسال  ميرمطھری

    .مربوط به خودشان بی عالقه نبوده ومتعھد ھم ھستندپاسخ سواالت 

 وقتی ازطاھری درھمان برنامه تعريف کرد که <قای اميرآموردی که سبب باورمزبور شد اين بود که 
قای اميرطاھری آ ،>مريکا ميرومآيک فرانسوی ازمن سوال کرد برای چه به  مريکا بودمآپاريس عازم 

. فرانسوی >که برای مراسم سالگرد درگذشت شاه فقيد ميروم< :دادم ن فرانسوی راآميگويد  جواب 
 :ری جواب ميدھدقای اميرطاھآ. سوال کننده ميگويد  شما ايرانيھا ھميشه برای شيون وگريه حاضريد
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خير اين عزاداری نيست  جلسه يادبود يک مردسياسی بزرگ دنياست که خدماتی به مملکت خود وبه <
   )٧٠شھريور١۵قای اميرطاھری  نشريه سنگرآنقل ازمقاله سوال از(      >اقتصاد دنيا وامنيت دنيا کرد

ن ھای دمکرات به احترام گاه وازتعھد انساآ ادقيققای اميرطاھری به نقش رسانه ھا آبااطميان ازاينکه 
سنگربه خود جرات داد که چند سوال مشخص ازايشان داشته باشد  ،روابط با رسانه ھا مسبوق است در

ن سواالت که تاکنون پاسخی دريافت نشده وانتظارپاسخ ھم ندارم درھمان سنگرمورد اشاره آکه مشروح 
دردسترس ھمگان نيست  ،نآ منبع نشرن مقاله که آ به پاره ھائی ازمالحظه کردنی است  واکنون باتفاق 

  .رجوع ميکنيم

**  

اشته که ن زمان دآی ی درسالھای نخست مبارزه مصاحبه ھائی بابرخی شخصيت ھارخانم پری سکند
ری بوده که مصاحبه مزبور قای اميرطاھآ ،وازجمله مصاحبه شوندگان مورد توجه ومشخص بوده اند

   .> منتشرشده استماراچه ميشود< رتصفحه با تي ۴۴ای درجزوه 

   :قای اميرطاھری نوشته استآخانم پری سکندری درمقدمه جزوه مزبور درباب معرفی 

سرزمين او چه گذشته  و ب وخاک ازخويش ميپرسد که براوآيام دشوار، ھرايرانی دلبسته به ادراين <
 بران شدم تا ؟چه سرنوشتی درانتظارميھن اوست و ،وھويت ومليت اوچه رفته وميرود گبرفرھن ،است

اه ن. قلم شکستن وخاموش نشستن را گباکسانی که دراين  زمينه حرف وبحثی دارند به گفتگوبنشينم
فتگوی گ .نھا به گفتگونشتسته ام برای من محترم استآ                   ِ                    . افکاروعقايد سياسی  ھريک ازکسانی که با ميدانم

. به گمان قای اميرطاھری يکی ازاين کسان استآ. من گاه بامردان سياسی بوده وگاه بامردان ادب وھنر
دارد  من طاھری درتاريخ روزنامه نگاری سرزمين ما مھره درخشانی است ذھنی پويا وجستجو گر

  .گرفتکرد وسرانجام سردبيری بزرگترين نشريه ايرانی يعنی کيھان رابرعھده  غازآازشاعری 

  قاي اميرطاهريآ ي ازرخانم پري سكند يكم سوال 

  يا نيروھای خارجی سبب پيروزی روحانيت درايران نشدند؟؟آ

  پاسخ اقاي اميرطاهري

. ھميشه نيرومند . درھرجامعه ای نھادھاوسازمان ھای مختلفی وجود دارند، دين رفته بود زيرزميننــــه
. انسان ھائی که درجامعه زندگی وردآشدن بيش ازحد يکی ازاين نھادھا يک حالت انقالبی بوجود مي

اما  دشت خود شريکنخيال کنند که دستکم درسرنو و ميکنند اولين نيازشان اين است که بحساب بيايند
زاد بود که پول آدمی فقط آوردن ممنوع بود آفراموش نکنيم که دراواخرسلطنت شاه تمام کارھا جزپول در

ائی قآرمت واحترام پيدا کنند ھرکس درحد خودش مثال مردم يک مقداراحتياج داشتند که ح. اما داشته باشد
صفربود يعنی ممکن بود صبح که ازخواب  ، ازنظرسياسیکه ازنظراقتصادی ميليارد دالرارزش داشت

. صاحب بزرگترين روانه زندان ميشود بيدارميشود وبه اوبگويند ثروت اوملی شده وخودش ھم
ممکن بود يک روز که ازخواب  ،ی غربی وژاپن نيز ھمين وضع راداشتامپراطوری مطبوعاتی بين اروپا

. اين بی حرمتی ھابه انسان بود ھمين وضع راداشت اووخانواده اش را اعدام کنند يک ژنرال ھم بيدارشد
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. سلطنت داشت نھم سلطنت بودآومتاسفانه ھمه اين قدرتھا فردی بود  ودريک نھاد متمرکز شده بود 
   .ميگرفتت نتقامش را ازمشروطيا

ن قدرتی راکه درحوزه کارخوددارند درحوزه سياسی ھم داشته باشند مثال آمردم يک جامعه ميخواھند 
نھا آميليون مقلد داشتند اما قدرت سياسی  ۵نم که ھرکدام زيت هللا شريعتمداری يا خوئی رامثال ميآ

  صفربود 

  :قاي طاهري محموله اي است متضمن ابواب زيرآپاسخ 

   .مداخله ای نداشتند ۵٧خارجيان درشورش  
  .وردنآھرکاری درزمان شاه ممنوع بود غيراز پول در 
  .راجع تقليد درامورسياست کشورلزوم مداخله م 
 مردم درزمان شاه حرمت واحترام نداشتند وحد بی حرمتی به مردم ازھرطبقه حتی ژنرال ھا در 
  .ن حد بود که يک روزصبح تمام دارائی ھای او ضبط وخودش وخانواده اش اعدام شوندآ

اظھارنظررديف چھارم ايشان ازھيچ کمونيست ويا قشری مخالف سلطنت وشاه تاکنون حتی به اشاره ھم 
قای اميرطاھری ازسوی آاين حساسيت چيز کوچک وکم اھميتی نبود ونيست زيراکه  شنيده نشده بود
 ھمينطور و دهه بعنوان يک شخصيت سياسی با موقعيت ھای بين المللی مطبوعاتی معرفی شمصاحبه کنند

سالگی سردبيربقول خودش يک امپراطوری مطبوعاتی خاورميانه وشرق  ٢٨ھم ھست کسی که درسن 
غرب مطبوعاتی  ودرکارمطبوعات وسازمان ھای اطالعاتی  ھم باتمام وجود ۵٧شد وازبعد شورش سيا باآ

خارجی که نشريات  در مقاالت او نظر و اظھار ؛ان يک امرساده نيستاظھارنظرش تشريف داشته باشند،
مطمح نظرمردم دنيا ودولتمردان کشورھا  خاصه ايران وشاه که بسيارراجع به امورجھانی  نھا ذکرشدآنام 

 یت يعنی طاھری با سابقه سردبيرخربود چون نويسنده مقاالآبسيارحساس وتقريبا حرف ، بود بسيار
ارجی شناخته ميشد سياسی روزنامه ای خ شاه ودرعين حال مفسر گترين روزنامه ايرانی طرفدارزرب

   !حيت اظھارنظر کننده را غيرقابل ترديد ميساختموردی که صال

 اظھارنظرھای کينه جويانه خارجيان ودولتمردان کشورھايشان نسبت به شاھنشاه ايران که حتی برخی از
که  وامثال اوست  قای اميرطاھری آواظھارنظرھای  نھا نميدانستند ايران کجاست ناشی ازھمين مقاالت آ

   .ندداستان ھائی ازشاه وخمينی ميساخت نھاآکشورھايشان برای  بزبان مردم

يا واقعا تحليلی که اميرطاھری ازامنيت قضائی مردم ايران ارائه ميداد درست است  وشاه ھرکس را که آ
ضعف  ؟ چقدر بی وجدانی وسياه فکری وميخواست دستوراعدام خود وخانواده ومصادره اموالش را ميداد

   ؟!کشيده شود یده الزم است که انسان به اين منجالب اخالقارا

قای آنطور که آنھم آ قای طاھری، خوب شاھی که امنيت قضائی مردم راسلب کندآبرفرض تشخيص 
عملش  ورد! وآ! وبخواھد ازمشروطيت انتقام بگيرد! ويک حکومت خودکامه بوجود طاھری توضيح داده

  ند!شورش عمومی را فراھم ک موجبات 

وم به مير«ن فرانسوی درفرانسه گفته است که آکجای اين شاه قابل تجليل وتکريم است که ايشان به 

  .واقعا كه عجيب است دوروئي دراين حد. »مريکا که درمراسم سالگرد شاه شرکت کنمآ
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  اميرطاهري دركتابش نوشته است  

ه شخصيت ھا ھم حضورداشتند من اعالم کردند وھم را درجلسه ای که اعليحضرت فقيد حزب رستاخيز<
اعليحضرت کمی عصبانی شدند ولی  .خدمت اعليحضرت گفتم ايجاد يک سيستم تک حزبی خوب نيست

 . بعد من پيشنھاد کردم اقال حزبیگفتند که اين حزبی نيست که روسھا وانگليسيھا تشکيل داده باشند
  .العه شود>يد اين مطتشکيل شود با جناح ھای مختلف  ايشان فرمودند با

ی دولتی که بقول طاھری سبب عصبانيت شاه نھم درحضورگروھی ازشخصيت ھاآيا انتقاد اميرطاھری آ
يا با ماموريت ھای  ؟قای اميرطاھری با خانواده اش اعدام واموالشان مصادره شودآشد سبب گرديد که 

  ١ ؟ودن ماموريت ھا نشانه اعدام ايشان بآسياسی که به ايشان محول ميشد 

چقدر بی رحمی ونامردی وبی وجدانی الزم است تا انسانی که ھمه چيزش ازنظام پادشاھی ايران است 
ی انسان وقت ؟شود وغيرقابل تصورمتمسک اومات ناران شاه به اين اتھاندرجھت ايجاد محبوبيت نزد دشم

   .انسان بودن پشيمان ميشودايرانی بودن وحتی  اين چيزھا را ازھموطنانش می بيند حقيقا از

يا ايشان يعنی اميرطاھری احساس شرم وگناه وبی وجدانی وخيانت به آ! نھم دراين حدآ ،چرا دروغ خرآ
  اخالق واصالت انسانی نکرد ونميکند؟

  باري 

ه نرا بآبسياربحث وخالف  ،نجا که سنگرنسبت به اظھارنظرھای رديف اول تا سوم درتحريرات متعددآ از
ود بوبی سابقه ی بسيارتازه ئاو درفرازچھارم ادعا نشانده است و تنھا اظھارنظرعجيبحق وحقيقت      ِ مسند  

  .درمقام يکی ازسواالت بدون جواب سنگرقرارداده شد

 درحد کرامتاين بود که تقاضا کردم < قای اميرطاھریآ از بنده درھمان سنگری که اشاره شد اولين سوالم

ازکسانی را معرفی بفرمائيد که  تن يادتان نيست حداقل يک اگر وتن د چن ،وھوش وحواسی که داريد

                  >، اموالش مصادره وخودش وخانواده اش اعدام شده باشنددرزمان شاھنشاه وقتی ازخواب بيدارشد

  )٧ هھمان سنگرصفح(

اکنون ھم  واگر ھيچگاه به سوال مزبور پاسخی نداد ھلناا، ازرزبان دنامدار به اصطالح  قایآاين 
 ولیبازھم جای شکرش باقی است   بداند وشاھنشاه  درپاسخ وعذرخواھی ازمحضرحقيقت را قدرعافيت

  .ما ايرانيان رابر اين منوال عادت نيست متاسفانه اغلب از

طرح شده است دراين اين تحرير اجازه ميخواھد سايرسواالت بدون جواب که مشروحا درھمان سنگرم
مسئله مھم روز ايران که ھمان  را کهچ ،تحريرميگردد شدن تحرير جائی نداشته باشد که سبب طوالنی

  .نميدھد برجام يا توافق جامع ھسته ای است اجازه صرف وقت درموضوعات ديگررا

                                               
آنزمان] و خاورميانه و آفريقا و ھمراه آقای  -آقای اميرطاھری بارھا جزو ھمراھان شاھنشاه به فرانسه و کشور ھای [پشت پرده - ١

ميخواست ميباست يدا به خيلی کشور ھای دوست سفر کرده بود و ھزينه سفرش تمام و کمال پرداخت شده بود. مرگ اميرعباس ھو
 ک-برود جھنم... ح
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  مشروعيت انقالب 

   :قای اميرطاھری درمقاله ای درروزنامه کيھان لندن نوشته استآ

. اين رژيمی بود که ازبطن يک انقالب زمينه انقالبی اش بود ،حقانيت رژيم واليت فقيه مشروعيت ويا<
مده بود وجوازاصالت خودش رانيز ازشماری ازنيروھا وسازمان ھای انقالبی موجود آتمام عياربيرون 

  ٢  .>درکشورما ازمارکسيست ھا گرفته  تا فاشيست ھا دريافت کرده بود

  )٩٠کيھان لندن شماره (                                                                                           

ن جنايات آ سال بعد ازپيروزی شورشيان و ۶اميرطاھری  قایآ
تاثيرحکومت اسالمی  و ،فجيع وغارت ومصادره اموال

 ن ادعای فاسد عقبآ ،درگسيختگی نظام اجتماعی وسياسی ايران
سالی که بسياری ازھواداران  ۶  .مانده را مطرح کرده است

شورش را متوجه ونادم ساخته است وايشان خير            ِ ناقص العقل  
عقيده خودرا دايربه مشروعيت رکيھان لندن نھم درحدی که دآ

   .اعالم داشته است ۵٧شورش 

می سال با مالحظات عينی ازجمھوری اسال ۶ه  بعد ازی ککسيا آ
  د چه سودی داردھنوزقائل به مشروعيت رژيم واليت فقيه باش

   ؟خواندن ياسين  برايش

  ترجيح تحرير

اين تحرير الزم ميداند که چندسطری ازپايان مقاله مورد اشاره 
ن اشاراتی وجود دارد که گرفته شده آورده شود زيرا درآبه اينجا  ٧٠شھريورماه سال  ١۵درسنگر

   .استوپری سکندری  طاھریقای آازجامع مصاحبه 

  :مده استآ قای اميرطاھریآمقاله  خطاب به  نآدرپايان 

که برای اين؟ ميدانيد چرا سنگرناراحت است که صفحات چندی ازسنگررابه اعتراض ازشما تخصيص داد 
سردبيرکيھان به دشمنی نظر ان سلطنت بارھا وبارھا به نظرات شما استناد کرده اند وزيرعنوان ندشم
   .داده اند !ان باشاھنشاه ايران اعتبارخودش

   .داشته بودھھمين مطالب شما که رژيم گذشته ملت رادرجھل نگ 
   .کرده بود ژاندارم خليج فارس ايران را ،شاهھمين مطلب شما که  
  .ھمين مطلب شما که ساواک فاسد بود 
    .ھمين ادعای شما که شاه شاخ وشانه ميکشيد 

                                               
و بنابرھمين اقرار وابسته به بيگانه ھا  ) مشتی فاشيست و مارکسيست بوده اند۵٧( ١٩٧٩شورشيان شخص به اينکه اقرار اين  - ٢

 ک-کفايت عقلی اورا نشان ميدھد که آنرا موجه جلوه بدھد؟؟ ح
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ھم اگرنبود اين پيشرفتھا نصيب ايران ھمين مطلب شما که  پيشرفت  ايران جبرزمان بود وشاه  
  .ميشد

   .دعای بيوقتی شما  فقط برای قلب افتخارات وخدمات شاھنشاه استاھمين  
  رامنزه ازمداخله خارجيان درامورايران ميدانيد ۵٧منحط ترين افکارکه شورش ھمين  

شاھنشاه ايران است واگردقت شود خواھيم ديد که دشمنان  سلطنت و امثالھم تکيه کالم مخالفين و.. .
   .نرا پيدا کردندآبيان واظھارنظرشما جرات بيان  نھا پس ازآ برخی از

، > خير مردمانی بيشرفشاخ وشانه کشيدن ھای شاه اين کارھارا دست ما داددرمصاحبه گفته ايد <
با ظاھروباطنی متضاد ازيکسو وپيشرفتھای  ،گانهماده وطن فروشی وخدمت به بيآ، ، صد رنگنااليق

وملت ما  وبا خواست وانتظاربيگانگان نميخواند ورده بودآايران شاھنشاھی واقتدارملی که شاه بوجود 
   .نرا نداشت مجموعا کشورمارابروز سياه نشاندآدرک لياقت ھم 

  

   

  

  

                                                

    

 


