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  حقوقدان -اميرفيض

 آمريکااسنادی که وزارت خارجه را منتشرساخته که به  طالبیمبطوريکه استحضارداريد خبرگزاری بی بی سی 
بوسيله رابطی بنام کمره  ١٣۴٢روح هللا خمينی درسال  مدعی استته استناد کرده وازطبقه بندی خارج ساخ

درميان  آمريکای درزمان کارتر با لعد ھم ھمان مراتب رابا توضيحات مکمدولت کندی وبای مراتبی رابه اطالع 
   .گذاشته است

   .گردشی داشته باشداست  کامال تازهريان مزبور که انتشاری جثارحقوقی آاين تحريرمايل است درحول وحوش 

  نخست  اصالت سند
خود مسئله ای  ،رفتنزديکان خمينی وسيدعلی قرارگاسناد مورد استناد بی بی سی که فی الفورمورد تکذيب 

  ، تنطيم گردد.ن ادعاآبدون ورود به است که اين تحرير نميتواند 

  نخست ادعاي نزديكان خميني
 وعمل  >تکذيب کرده اند را آمريکاخمينی بادولت  تماسنھا برده نشده <آ نزديکان خمينی  که نامی ھم از

چيزی ميگويد ولی مقصودش چيزديگری است  ،> است يعنی طرفتوريه< نامش اقدام نزديکان خمينی 
   .ودرواقع توريه طرف را دنبال نخود سياه فرستادن است

 ،اد. دراسناد مورد استنقات ومصاحبهماع است وديگری مالدوحالت است يکی جَ  ، درتماس افراد با افراد **

که خمينی پيامی بوسيله رابطی مده است آه ويامصاحبه کرده است بلکه مذاکر آمريکانيامده که خمينی با دولت 
نه بين خمينی  درتھران ارسال داشته است يعنی نه سندی دربين بوده و آمريکابانام ونشان برای سفارت 

. اسناد سفارت نيست آمريکادولت  آمريکان مھمترسفارت آ مالقاتی صورت گرفته است واز آمريکاوسفارت 
ی برای اين عملگ ؛ميدادند خبر مراجعه و آمريکاا به سفارت نشان ميدھد که بسياری ازايرانيان مرتب آمريکا
چينی است به معنای تماس با  خبر اين مراجعات که درحد جاسوسی و .آمريکارت است نه تماس با دولت سفا

  :را ارائه دھيم آمريکاتماس با دولت  ازبسيار اگربخواھيم نمونه ای .نيست آمريکادولت 

سال  ذرآ  ٢٣ حضور برادرزاده بازرگان بنام مرتضی بازرگان در ١٣۵٧ شقبل ازشورنھا آمشخص ترين 
طرحی را برای اطمينان خاطر که  ؛است آمريکای دروزارت خارجه با ھمراھان )١٩٧٨دسامبر  ١۴( ١٣۵٧
 آمريکااو ميخواست دولت  ؛ارائه ميدھد ينده نامعلوم بترسدآ ازرفتن شاه و آمريکامبادا اينکه < ئيھا وآمريکا

               .>دوستانه رفتارخواھد کرد آمريکاسط جبھه ملی تشکيل شود با را مطمئن سازد که دولتی که تو
  )اسناد سفارت ۵ صفحه ٢١(طبقه بندی محرمانه جلد
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 ١٣۵٧خارج ازکشوردرسالھای بعد ازشورش اگرخواسته شود نمونه ای ازبين نمونه ھا ازتماس ايرانيان 
 نرا خودآنصراصفھانی درکاخ سفيد اشاره کرد که مفصل مھندس قای آميتوان به مالقات  ه شودئارا )١٩٧٩(

   .ايشان رسانه ای کرده اند

ارائه  آمريکااگرخواسته شود نمونه ای ھم ازھرج ومرج درفعاليت بخشی ازايراينان خارج ازکشوردرتماس با 
 آمريکااگرنوشت < نجلس رجوع کرد کهآس شرفشاھی درلسيروس شود ميتوان به روزنامه صبح ايران 

  .>ميخواھد ايران را نجات بدھد بايد باما تماس بگيرد

ودوم  اجازه فرمائيد درھمين جا مسئله  تماس مختومه شود چراکه اوال ارتباط چندانی با تحريرحاضرندارد
 اتکبا بيگانگان درمفھوم صريح طرفداری ودرخواست پول وامکانات وتدار ھائی که مصاحبهاينکه درجائی 

  .است  ادامه به اين موضع فالن سرباال خواھد شد ميان در

  موقعيت نزديكان 
ست ازسوی تکذيب کننده  تحت عنوان آمريکاسی که درحقيقت خبروزارت خارجه  –بی  –بی  تکذيب خبر

  :زيرا که ؛نزديکان  خمينی  مورد ديگری است که ارتباط تکذيب رابا موضوع قطع ميکند

نھا نسبت به مسائل آزديکان چه کسانی بوده اند وچه دليلی ھست که معلوم نيست که اين ن  -١
  ؟!گاھی داشته اندآبسيارمحرمانه خمينی 

بوسبله خمينی يک کاربسيارمحرمانه بوده ونميتواند  آمريکابا  !اصل اين است که موضوع تماس  -٢
   .باشند بوده نآ اطرافيان  ونزديکان خمينی  ناظر مانند فالن بزھمه

درحاليکه خمينی مده است که اين اقدام دورازچشم مامورين ساواک (آ آمريکاش وزارت خارجه نجا که درگزارآ
 ،نھم بوسيله کمره ای که فعاليت ھای سياسی مشھودی نداشتهآ ؛صورت گرفته ) ظرمامورين ساواک بودهزيرن

ه ونه موقعيتشان ن است ونميتوان به ادعای کسانی که نه نامشان عنوان شدآاھميت محرمانه بودن  نشان از
  .داد ترتيب اثر

  تكذيب سيد علي 
   .، اسناد بی بی سی را جعلی خواندگاه استآتکذيب سيد علی که بيش ازھرکس به اھميت فاش شدن اين جريان 

 . ھيچيک از، به معنای ساختن سند ويا نوشته وياخط ويا مھرويا امضای شخص ديگری استجعل **

. اصال بی بی سی ھيچ سندی به خط ويا امضا بی بی سی وجود ندارد شرائطی که برای جعل الزم است درعمل
ن الزم بشود بی بی سی ازاسناد وزارت خارجه آويا مھرخمينی ارائه نداده که مسئله جعل واثبات اصالت 

مطلبی را که استخراج کرده  )بنابراعالم بی بی سینھا ھم ازسوی بی بی سی افشا نشده (آکه ھمه  آمريکا
بی بی سی رعايت امانت ومفھوم ومنطوق اسناد  اگر ؛مصداق جعل دراين مورد بی معناست .کرده استاعالم 

   .را نکرده باشد نامش تحريف است نه جعل واثباتش ھم برعھده مدعی تحريف است آمريکاوزارت خارجه 
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  معرفي جاعل 

اگرفقط ادعای مجعول بودن رابدون معرفی جاعل  )سيدعلی خامنه ای( کسی که ادعای جعل سند ميکند **

 عل را معرفی کند ناچار، جاسند ولی اگرمدعی جعلِ  .مطرح کند با دادگاه است که به اصالت سند اقدام نمايد
استنکاف کرد  دادگاه به اصالت  اگر دقيقا مورد ادعای شيخ حسن) ونرا خودش طی کند (آاست مراتب اثبات 
  :د علی درھمين بيانيه اش خواسته است که جعلی بودن سند را اثبات کرده باشد که گفته. سيسند رای ميدھد

ئی ھا که ھواپيمای مسافربری راسرنگون ميکنند ازجعل سند ابائی ندارند> اين دفاع سيد علی با آمريکا<
درتطبيق شود ھمين تحرير بيان شده  دليل مجعول بودن سند مورد بحث نمي در که ،توجه به معنای جعل سند

برای اينکه طرف نرا بگويد (آمتھم به جعل کند ودليل  ران است که کسی دردادگاھی طرف دعواآمورد ھمانند 
 ن ادعا ترتيب اثرآنجا که رابطه سببيت درادعا وجود ندارد به آ از ) ونسبت به خانواده اش بد رفتاری ميکند

اگرموضوع دريک دادگاه عمومی مطرح بود که است . اھمبت اين قبيل ادعاھای ناموجه اين داده نميشود
   .تحت تعقيب قرارميگرفت افترای جعلشخص سيد علی بمناسبت 

نبايد مويد سابقه ازنوشته ويا موضوع  ،متن سند ادعای جعلن است که آيکی ازشرائط مجعوليت سند  **

نچه که بعنوان سند ارائه شده دارای آ. دراسناد مورد استناد بی بی سی باشد وسند بايد ازابتدا ايجاد شده باشد
شاه بايد عبارات < ی گوادلپ ويا داخل کشورايران بوده است مانندسابقه مفصل چه درمذاکرات بين کشورھا

که قبل ازاينکه اين عبارات مورد استفاده خمينی قرارگيرد مورد استفاده  >ه شرقی ونه غربین< > ويابرود
  .قرارگرفته بوده است آمريکا

   .بھيچوجه قابل پذيرش نيست ،بنابراين ازنظر حقوقی ادعای جعل براسناد 

  سندعلت انتشار

 و آمريکاسيد علی انتشارسند مزبوررا دربيست وھفتمين سالگرد درگذشت خمينی  نشانه دشمنی دولت  **

    .بريتانيا تفسيرکرده است

وبرعکس وجود دارد  مھوری اسالمیجو آمريکاتفسيربکلی نادرست است سالھای سال است که دشمنی بين 
 و  )آمريکارعيت (ازجمله رياست جمھوری شيخ حسن  اتفاقا دراين سالھا بمناسبت برجام وبرخی مسائل و

وجمھوری اسالمی ازسالھای قبل بمراتب  آمريکاروابطه   آمريکاو اليانمبيشتر مذاکرات محرمانه عدن بين 
   .بھتراست

د بتوان اھميتی است که شايد اين تحرير بات مجلس مسئله بسياربانھم بعد ازانتخاآعلت انتشارسند مزبور  **

  .دھدنرا ارائه آابعادی ازگوشه ھای 
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  ابعادي ازانگيزه انتشاراسناد مزبور

نرا دراسناد آ گوشه ھائی ازاند وفرھنگ ما ايرانيان مطالعات کرده ئی که روی آمريکاعه شناسان ماچ **

منعکس  به وزارت خارجه کشورشان ارسال داشته يکاآمررت ضمن گزارشاتی که مامورين سفا آمريکاسفارت 
   :عقيده دارند که ،ميتوان خواند کرده

  >ی درفرھنگ ايران ياطريق جذبه است يا طريق اجتھادد، اجتماعی وحتی اقتصا<فعاليت ھای سياسی

  )٣٣٢+٣٢١(مشروح درسنگر                                                                                          

نيرو ميشود واين قطب  نآيعنی قدرت ونيروی مادی ومعنوی غيرمذھبی  که سبب جذب مردم به   ،طريق جذبه
. نھا) جريان ميبابدآاعظم  –مراجع تقليد که ازطريق اجتھاد ( که درمقابل نيروی مذھب ؛ومنبع نيرو شاه است

تصدی سلطنت وجود مادی ندارد مصدقه سر درحال حاضرکه درجامعه ايرانی قدرت مادی ومعنوی شاه از
  فرھنگ ايرانی يکسره متوجه طريق اجتھاد است 

طريق اجتھاد يک پايگاھی بنام دولت جمھوری  حئيھا درموقعيت مذاکرات ھسته ای توانستند ازجناآمريکا
ووفاداری به رھبران است  نميتواند  ۵٧اسالمی دست وپاکنند ولی اين پايگاه چون بھرطريق منشعب ازشورش 

 ۵٧شورش  وموقعيت رھبرسانی درطريق اجتھاد رخنه کند خاصه که تاروپود دولت شيخ حسن به نفوذ آبه 
   .وحتی عنوان امام برای ابليس يادگارشيخ حسن استرقم خورده است 

 ورند ولی ديديم که درآموقعيتی برای دولت شيخ حسن بوجود بي ،ئيھا موفق شدند که درانتخاباتآمريکاگرچه 
د نقشی ايفا درمجلس نتوانستن آمريکازمايش مجلس اسالمی که انتخاب رئيس مجلس بود گماشتگان آاولين 

  .نھا به بی وفائی ودوسوئی تعبيرشدآواين عمل غيرقابل انتظار ازطريق اجتھاد باشد نھاآ کنند که نشانگراستقالل

ئيھا متوجه اين مقصودند که بين اھداف خودشان وخواستھای رھبرشورشيان يک ھماھنگی آمريکااکنون 
   .اصولی نشان بدھند تا ازاين طريق دو بھره برداری بکنند

 ، مقاومت و، پاکیصداقت نکه طرفداران افراطی طريق اجتھاد که برای خمينی صفاتی مانندآنخست  **

نسبت  باور يک تراشيدگی در ندباشيطان ونفی ابدی ميدانستمذاکره را آمريکا ببن ايران و ومذاکره دشمنی ابدی
مذھبی که  پيام دادن کاريک رھبرزيرا که درپنھانی به سفارت  ؛کنند دنھا برای خمينی ايجاآبه صفات فرضی 
  .وباصفات پاکی ومردانگی وحتی مسلمانی ھم منافات داردميکند نميتواند باشد  آمريکااعالم دشمنی با 

 نھا ھم به دنبال خط امام ھستند  وآئيھا با افشای مذاکرات مزبور نشان ميدھند که آمريکادوم اينکه  **

ماده انجام آاکنون درطبق اخالص  آمريکاميخواسته   آمريکازا ۵٧وبعدا درسال  ١٣۴٢ينی درسال نچه که خمآ
عنوان ميکند زمينه وپشتوانه ای است که اتھام  آمريکانچه که امروز آھنگی خواست خمينی با آاست واين ھم

اين ھمان  ميسازد و دور را )اصالح طلباندرايران ( آمريکاطريق اجتھاد) ازعوامل عدم وفاداری به خط امام (
   .ن ھستندآنبال يخ حسن ورفسنجانی واصالح طلبان دست که شی اتز
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 آمريکادرايجاد رابطه وقبول سلطه  اقدامات اصالح طلبان  مزبور پشتوانهافشای سند  دريک عبارت روشن 

  )نرا خواھيد يافتآدليل  ،بھنگام نقد مندرجات سند( ايران است بر

ن بحث آرکه درباره ماھيت سازی دارد سندمزبو انجام ھرعملی خاصه سياسی واجتماعی نيازبه زمينه **

 زمينه سازش ن آاما فاش شدن  ،وق العاده ای نيست، چيزفسند مفھوم نکهآ با خواھيم ديد ،اين تحرير است
ورد آتوجيه خواھد ساخت واين دستن ابليس آپيروان  درافکارعمومی آمريکانزديکی دولت شيخ حسن را با  و

  .نرادراين روزھا مصرف کرده استآوسيا  آمريکاخارجه اھميتی است که وزارت  با بسيار

   سابقه عمل 
ازھمين شيوه استفاده کرد منتھا نه برای وصل شورشيان به  آمريکا ،ھم ١٣۵٧اين اشاره بجاست که درسال 

نرا بوسيله داريوش ھمايون وبا اھانت به آشاه بلکه برای سخت ومتراکم کردن شورشيان عليه سلطنت  که 
  .تش افروزی موثری را بپا ساختندآ) احمد رشيدی مطلقنامه  -ذائی وزارت اطالعاتک(نامه رھبرشورشيان 

دشمنی عليه شاه فراھم  ن نامه برای غلوآ با ئيھا زمينه راآمريکا ١٣۵٧درکالمی روشن ھمانطورکه درسال 

  .ساختند  اکنون ھم با انتشاراسناد مزبورزمينه رابرای بقا وموفقيت شيخ حسن ترتيب داده اند

  است ، تباني وتباني تباني
نھايت  در با اجازه وتنفيذ شخص سيد علی آمريکاو جمھوری اسالمیزمانی که مذاکرات محرمانه عدن بين  از

اعتراف ( رسيد ندگان ايران به امضانھم نخوانده ازسوی نمايآن موافقتنامه ژنو آجريان يافت ومتعاقب  محرمانه
ه مذاکرات محرمانه عدن ن بآاتفاق مييافتد باھرظاھری که باشد پايبندی  جمھوری اسالمی ) ھرچه درعراقچی

که ھيچگاھم ازسوی مقامات رسمی جمھوری اسالمی اعالم نشد وحتی مجلس ھم نميداند که مذاکرات چه بوده 
مسلم وغيرقابل ترديد است واکنون اين تحرير ادعای جدی دارد که برنامه فاش کردن سند محرمانه خواست 

ته بخشی ازھمان توافق عدن است که زمينه ھای که مورد تکذيب سيد علی قرارگرف آمريکا ھای خمينی از
  .فراھم گردد دليل اين مھم را ھم اکنون مالحظه خواھيد کردحسن موفقيت دولت شيخ 

  ،دليل تباني
اصولگرايان بود  نِ آ بعدازانتخابات مجلس اسالمی وپيروزی ظاھری اصالح طلبان مھمترين پايگاھی که از

ظ منافع اصولگرايان فنرا متصدی بود وسخت حاآ زسيمای جمھوری اسالمی است که رضا سرافرا و صدا
   .ميرفت بشمار

درھفتم خرداد سال جاری رضاسرافراز ازرياست صدا وسيمای جمھوری اسالمی به حکم سيد علی  **

ھيچکس انتظاراين تحول راباورنميکرد ولی به دستوروامضای سيد  برداشته شد وعلی عسگری جانشين اوشد
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علی صورت گرفت زيرا پيشرفت کودتای نرم وھماھنگ با مقاصد سيد علی نميتوانست با بودن سرافراز جريان 
  .طبيعی پيداکند

  شهادت صادق زيباكالم
تنگ  دوران ،باحضورسرافرازدرباره تحوالت مزبورنوشته است < (اين توده ای پيشين) قای صادق زيبا کالمآ

ه شد واکثرروشنفکران که دردوران ضرغامی وجود داشتند يکسوگراي و قای ضرغامی بيشترآدوران نظری 
کالم  زيبا. صداوسيما ازابتدای انقالب است متخصص  تنھا . سرافرازوابطشان قطع شددوران سرافراز ر در

سرافرازموثربوده است يا نوع رابطه صداوسيما با دولت بخصوص برجام دررفتن آدرپاسخ به اين پرسش که 
 ، جبھه گيری وحمله به دولت وميدان دادن بهضديت ماه از ١٨اين  در قای سرافرازآنچه مسلم است آ ؛گفت

به مخالفان برجام دادند  مخالفان روحانی  خودداری نکرده است وبه خصوص درمسئله برجام عمال تريبيون را
صورت بگيرد  گيان موافقين ومخالفين برجام ديالجدی که الاقل م هوحتی اجازه پخش يک برنامه نيم ساعت

  .ندادند ويکسويه ازاقليت مخالف برجام حمايت کردند

  90قاي عادل فردوسي مجري برنامه آشهادت 
   :صداوسيمای جمھوری اسالمی گفته است ٩٠قای عادل فردوسی مجری برنامه آ

قای آ ١٣٩۴مردادماه ا ان درماه پس ازحصول توافق اتمی ايران با شش کشورجھنزديک به يک < **

قای عباس عراقجی سرتيم مذاکره کننده اتمی که دريک جلسه آسرافراز محتوی سخنان خصوصی ومحرمانه 
ن جلسه عراقچی برنامه اتمی ايران راخسرانی بزرگ دانسته آ خصوصی مديران صدا وسيما بيان شده بود ودر

روی سايت صدا زارت خارجه ھم قرارگرفت وازپخش کرد که مورد اعتراض عراقچی وو نراآبود صدا وسيما 
ی جمھوری اسالمی با پخش مصاحبه ای ھمو گفته است صدا وسيما ،وسيما برداشته شد ولی اثرش باقی ماند

   .که عامل فردوسی با ظريف داشته موافقت نکرده است

  استفاده ازشهادت شهود 

  درصدا وسيمای جمھوری اسالمی شد  درھفتم خرداد سال جاری علی عسگری جانشين رضاسرافراز  **

ت علی عسگری گذشته بود صدا وسيمای جمھوری اسالمی اسخرداد يعنی بفاصله سه روز که ازري ١١در
ابطه پخش کرد که بسياردرر )ازمنظراما م خمينی آمريکاشرائط برقراری رابطه با (پژوھشتی را تحت عنوان 

   .نرا ميخوانيمآکه مورد استناد بی بی سی قرارگرفته با اھميت است باتفاق  آمريکابا اسناد وزارت خارجه 

درامورداخلی ايران ورعايت احترام متقابل را ازلوازم برقراری روابط با  آمريکاامام خمينی عدم مداخله <
 د ودرامورداخلی ما مداخله نکند ومشاوران خودبنحو صحيح رفتارکن آمريکااگر«ذکرکرده وفرموده اند  آمريکا

ظلم  آمريکا. مانميخواھيم به نھارا احترام خواھيم گذاشتآکه درامورکشورما دخالت دارند فراخواند مانيز  را
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. نرا تحمل نخواھيم کردآکه  کارھائی که کرده اند ظلم بما بودهبرويم  آمريکابکنيم ونميخواھيم زيربار ظلم 
   ».به طوراحترام رفتارکنند احترام متقابل را داريم اھمه کشورھا داريم ودولت ھاھم اگربا مماروابط با 

ط ديگراين اتفاق عنوان کرده اند به اين معنا که تصميم گيری ايشان موافقت مردم بابرقراری رابطه راشر
اسی نظامی اقتصادی ايران بايد تاقطع تمام وابستگی ھای سي ،دراين خصوص برعھده ملت گذاشته اند نھائی را

به مبارزات قاطع خود عليه اين جھانخواربی رحم ادامه دھد وبعد درصورتی که ملت  آمريکاوفرھنگی خود از
  .>برقرارنمايد آمريکابيداروشريف ما اجازه داد ارتباط بسيارعادی خودرادرحد سايرکشورھا با 

  ....اين تحرير ادامه خواھد داشت 

  : سال در آدرس ١۴٠٠الزم شد به نوشته ھای بی بی سی مراجعه شود آن مطالب در سايت اکر 
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