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  حقوقدان -اميرفيض

 ه شده است  اين توضيح بجاست تااشار  آمريکابی بی سی  به اسناد سفارت  نجا که درخبرآحاشيه = از
سفارت آمريکا  . درمقدمه اسنادشنا شويمآور بيشتر عه سازی اسناد مزبکيفيت ضبط وقرائت ومجموبا 
  :مده استآ )النه جاسوسی(

سفارت  از ،درروزھای قبل ازاشغال سفارتبوده  ازاسناد سفارت که برای سفارت مھمتعدادی  -١
   .خارج شده است

ماشين خردکن خردشده بود  بوسيله  اسنادی کهازطرف دست اندرکاران اشغال سفارت ادعاشده  -٢
که بعدا يک کارشناس ( برای خواندن بھم چسبانده شده است  اليبافھای يزدبوسيله تعدادی ازق

ن زمان کال واجد اين نقص بود که آگفت که ماشين ھای خردکن  آمريکاماشين ھای خردکن در
نھا ممکن آھم جدا نميساخت بھمين دليل سرھم کردن وخواندن  را رشته ميکرد ولی از کاغذ ھا

  .)فاقد اين عيب است ديداکنون ماشين ھای خرد کن ج بود

خوئينيھا بود ميرفت  نظر ن اسناد به ھيئتی که زيرآسفارت وقتی قابل خواندن ميشد ھمه  داسنا -٣
  .کدام سند قابل انتشاراست ياخيرنھا بودند که تشخيص ميدادند آ و

بررسی ھای بنده روی اسناد سفارت که درکتابخانه سنگراست نشان ميدھد که ھيج سندی که  -۴
 ن اسناد نيست آدرمجموعه  بسته به شورشيان باشدنزديک ويا وا روحانيون (آخوندھا) می ازنا
اسناد وزارت  گزارش بی بی سی از در .ن است که واقعا اسناد غربال شده استآمانند  و

  :نيز به موضوع مزبور اشاره شده وميگويد آمريکاامورخارجه 

ھا  نوشته شده  ئیآمريکازادی با آنھضت درباره تماس ليبرال ھا واعضای  <دراسناد سفارت بتفصيل
ئی ھا فصلی آمريکايت هللا خمينی به کاخ سفيد ويا مذاکرات بھشتی وآاست ولی به پيام ھای محرمانه 

  ١. >اختصاص نيافته است

   :نتيجه اينکه
 آمريکان اسناد دروزارت خارجه آ درايران که نسخه ای از آمريکااستناد بی بی سی به اسناد سفارت 

 تواند متوجه اسنادی باشد که يا بوسيله سفارت درموقع مناسب ازايران خارج شده است ويا درميست ھ
   .!ن شده اندآ مانع انتشار ۵٧سفارت بوده ولی مقامات شورش 

                                               
بی بی سی بر اساس  اگر در اسناد وزارت امورخارجه و در اسناد سفارت که بدست شورشيان افتاد به خمينی اشاره نشده پس - ١

 ک-؟ حکدام سند مدعی است
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*****  

 ستاورد بسيارمھم که نسبت به سايربه دودتحقيق، اجازه ميخواھد که اين تحقيق  ومدقبل ازادامه بخش 
  .ثارحقوقی اسناد مزبور ارزش واعتبارسياسی خاصی دارد بپردازدآ

  2 ن آطرح هنري برشت ومباني 

ن آکه براساس عدم قبول تداوم سلطنت وانتقال   Henry Precht رشت پطرح ھنری 
 آمريکابه وليعھد ودرنھايت مخالفت با فعاليت وليعھد بنام شاه ايران دروزارت خارجه 

اتيان پيام سلطنت  پس از ؛نرا نيز ھمان طرح مقررساخته استآکيفيت ابالغ تصويب و
واقع به استناد ھمان طرح  در مد وآھسته به اجرا درآ ،ھستهآ ،ازسوی وليعھد وقت

صحنه  يک فرد عادی در را خود و ،بود که اعليحضرت درمسير عدول ازسلطنت
 تحريرات و ن درآل ونقد واثرات ومفص آمريکادادند که مختصرموضوع دراسناد سفارت  مبارزه قرار

 ٣٣٢+٣٫٢شماره  ٧٨درسنگرشماره اول ديماه  شاه  ين درسنگرتحت عنوان محظورات سياسیھمچن
                                                  .اده شده استيپ

   گمشده پيدا شد

به چه اعتبارومناسبتی وزارت خارجه  تحقيق بود اين بودکه  ، گمشدهِ رشتپنچه که درطرح ھنری آولی 
اين جھت درراه تحقيق  ؟ ارزش اين گمشده ازتصميم به اجرای چنين طرحی را الزم ديده است آمريکا

ناحيه کسی اتخاذ شده  مسلم است زيرا تحقيقی که متوجه اعمال دولت وياشخصيت حقوقی است بايد از
را  آمريکاسياست دولت  آمريکاه کشورھا ازجمله . وزارت خارجدارد را اتخاذ تصميمت يباشد که صالح

م باشد پس ازکسب موافقت خودش به استقالل تصميم گيری نميکند واگرھم الز ؛جاسازی وحرکت ميدھد
  .اجرا ميکند ن تصميم راآدولت 

                                               
دفتر خارجی مشترک المنافع (بخوانيد امنيتی ھای وزارت خارجه انگلستان) برای دو روز در نمايندگانی از  ١٩٧٨در اکتبر   - ٢

دفتر طرح . مدير ه و تبادل کنندتا يادداشت ھای ويافته ھای خود را با آنچه وزارت خارجه آمريکا داشت مقايسواشنگتن بسر بردند 
يندگی رزيدنت شد)، طرف آمريکايی را نماينتون مشاور امنيتی پو بررسی ھای وزارت امور خارجه آنتونی ليک؛ (در دوران بيل کل

که مسئول دفتر  Henry Prechtشرکت کنندگان و متخصصين امور جغرافيايی و استراتژی از جمله ھنری پرشت ميکرد. ديگری 
خالصه ای از رخداد ھا در ايران را شرح ميدھد و مرتب به شاه اشاره ميکند و اخطار ميدھد که پرشت  نيز شرکت داشت.  ايران بود

بريتانيايی ھا با او مخالفت ميکنند و اظھار ميدارند پادشاھی دوام » ور بتواند دوام بياورد و خودرا نجات بدھداند شاه چطبعيد ميد«
دلتنگی ھای بيمورد پرشت  ھمکار پرشت در وزارت امورخارجه نشانه ھايی از. حتا ارندد عتماد به نفساخواھد يافت و به اين امر 

آنرا به وزارت خارجه آمريکا  پرشتو خود آورده بود  گزارش ٢٣جريان اين گزارش که بصورت نوشته در برگ در   را نشان ميدھد.
اگر اين مورد «نماينده بريتانيا بالفاصله ميان حرف او ميگويد اشاره ميدھد. ولی  ١٩۵۴-١٩۵٢داده بود گذشته ھايی را به سالھای 

  .»درست بود اميدوار بود دولت ملکه انگلستان از آن باخبر ميشد
پرشت افسر خدمات خارجی وزارت امور خارجه آمريکا است که باز نشسته شده و بيشتر تخصص خاورميانه را داشته است. ھنری 

سياسی سفارت -در تھران افسر نظامی. چھارسال در کشور ھای عربی و اسراييل ماموريت داشت ١٩۶٧پس از جنگ  بيشتراو 
ير آمريکا در سفمعاون  ٨۵-١٩٨١دوران گروگانگيری دوبار به مصر و آلکساندريا سفر کرده است ودر سال آمريکا بوده است. در 

  .قاھره بوده
 ک-ح
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 بکار جوھائی که برای اعتباردادن کامل به تحريرات ومقاالت سنگررشت باھمه جستپدرمورد طرح ھنری 
وبھمين دليل طرح  رشت بازتابی نيافتپدرطرح ھنری  آمريکاومنشاء اقدام وزارت خارجه فت مبنا ر

   .رشت باگمشده ای که عرض شد مورد استناد قرارگرفتپھنری 

 ن بوسيله بی بی سی انتشاريافته گمشده مزبور پيدا وآ که بخشی از آمريکااسنداد دولت  ، دراما اکنون
  .کميل مينمايدرشت را تپتحقيق مربوط به طرح ھنری 

  اسناد ميگويد

رسد که ی ابراھيم يزدی به خمينی ميراسطه گبا و آمريکادو روز قبل ازرفتن شاه پيامی ازجانب دولت 
  :پيام ميگويد ؛رشت استپن پيام زمينه ساز طرح ھنری آ

ييده بطوراصولی با برچ آمريکابه عبارت ديگر) (١( مانميگوئيم که قانون اساسی نميتواند تغييرکند< **

زيرا  ، رويه ھای رسمی ومنظم رابايد دنبال کرد) اما ميگوئيم برای تغييراتشدن سلطنت مخالفتی ندارد
  .)٢( >قانون اساسی ايران بقای سلطنت مانند مذھب ابدی است در

يت هللا خميينی روشن کرد که امرای ارتش اين واقعيت را آبرای  آمريکابه گفته  ابراھيم يزدی  **

مده بود که ارتش آ اآمريکدرپيام  )٣کنند ( اند که نميتوانند شاه ويا وليعھد رادرمقام سلطنت ابقاپذيرفته 
  .بقای خودرا به بقای شاه ترجيح ميدھد

ن آتشکيل جلسه ميدھد ودر آمريکاشورای ملی  ۵٧ذرآ ٢٢برابر ١٩٧٨دسامبر ١٣روزچھارشنبه  **

   :جلسه جرج بال چنين گزارش داده است

اين  )۵(  شنيدم وبگويد صدای انقالب مردم را، اوبايد برود درتلويزيون ظاھرشود )۴( برودشاه بايد <
  .>زيادی ازاو حمايت ميکينم اشتباه است که خودمان راخيلی محکم به شاه ببنديم ما

يک خود ان نگران ازدست رفتن متحد استراتژکارترکه چنددسامبر  ١٣درھمان بعد ازظھرچھارشنبه  **

ميگويد بعدازرفتن شاه مجلس ايران ميتواند منشا ثبات درکشورباشد ويک ايران حقيقتا نبوده است  )۶(
نبايد ناکامی تلقی  آمريکاغيرمتعھد که به ھيجيک ازبلوک ھای قدرت جھانی وابستگی نداشته باشد برای 

   .شود

  برداشتها

 ،غازشودآرشيان تجاوزبه قانون اساسی مشروطيت قبل ازاينکه ازسوی شو ،، نشان ميدھداسناد  ) ١(
ن آاصل محکمی که درقانون اساسی ومتمم  و ،صادرشده بود آمريکاازسوی دولت  نآاجازه 

قابل نقض شناخته  آمريکاسلطنت رامانند مذھب ابدی واليتغيرميدانست برای اولين بارازسوی 
 چه درکتابش ويا اظھاراتش با اساس سلطنت مخالفتی از ، خمينی ن زمانآ نکه تاآشد وعجيب 
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د  وازھنگاميکه کارتر اين اجازه را صادرکرد حرکت ھای ددمنشانه او به سلطنت اد نشان نميدخو
   .گشت غازآ

به رعايت رويه ھای رسمی برای تغيير قانون اساسی بود که خمينی به رفراندم  آمريکاتوصيه   ) ٢(
ی آمريکاه اعتبارتوصيه وراھنمائی دست زد واين عمل که کامال خالف اسالم بود ب ۵٨سال 
   .عمل اسالمیبه شد تبديل   ،کارتر

پايه واساس مشروعيت جمھوری اسالمی  آمريکايا يک عمل غيراسالمی ميتواند به دليل توصيه کشورکفرآ
  .؟ البته که خيربشود

ن آوانتقال  به اينکه نميتوانند شاه ويا وليعھد را درسلطنت ابقاء کنند دائر کارتر یآمريکا اظھار  ) ٣(
 یعالوه براينکه خواست اصلی خمينی را تشکيل ميداد بصورت طرح  وھای مسلح کشور،به نير

 رشت درپکه بتواند اين خواست خمينی را جامه عمل اساسی وقطعی بپوشاند بوسيله ھنری 
. انتقال خبر عدم مدآبه مرحله اجرا در آمريکاتدوين وبوسيله رابطين ايرانی  آمريکاوزارتخارجه 

نھا آ، زمينه رابرای تسليم ارتش وھمکاری ھای نظامی کشوربه نيرو ، انتقال سلطنت به وليعھد
   .با شورشيان فراھم ميساخت که ساخت

بوده که بصورت طرح ازسوی وزارت خارجه  آمريکارشت تصميم دولت پبنابراين منشاء طرح ھنری 
ونمايندگان  آمريکاوصورت اجرائی طرح زيربنای مذاکرات بين مده است آ صادر وبه اجرا در نکشورآ

  .خمينی را تشکيل ميداده

بزودی اعالم کرد  ۵٧١٣ديماه ١٣که جرج بال برای اولين مرتبه درتاريخ  شاه بايد برود شعار  ) ۴(

 شد ،کافر جرج بال  شاه بايد برود مورد استفاده وتاسی خمينی وشورشيان قرارگرفت وشعار

نداده بود چنين جمله ای ازدھان ابليس  را خمينی درحاليکه تاوقتی که جرج بال اين شعار شعار

   .را کامال ميتوان مالحظه کرد مامور و ھنگی ورابطه آمرآھمشنيده نشده بود. 

  :صدای انقالب راشنيدم  ) ۵(

ء اداری مده است صدای انقالب مردم راشنيدم  نتيجه سوآن آ تاکنون تصورميشد که نطق شاھنشاه که در
. مقصود ھمان پيامی نصربوده استسيد حسين  و قای رضا قطبیآدفترعليا حضرت ودست اندرکاری 

بی  اظھارپيش از خواندن ن آمتن  ازبعدھا ن با ترديد مواجه شدند وآاست که شاھنشاه ھم درقرائت 
   .اطالعی ھم فرمودند

ن و اعالم حضورشاھنشاه درتلويزيومده بود خاصه آن نطق آنچه درآاکنون اسناد مزبور نشان ميدھد که 
 آمريکاموافقت دولت باواجرای برنامه جرج بال و آمريکاصدای انقالب راشنيدم  کاردستگاه اطالعاتی 

   .نرا ديکته کرده بودآئی آمريکان ھمان کارراکرده اند که جرج بال آودفترعلياحضرت وتيم  بوده است 

، دليل نبوده آمريکااستراتژيک اظھارات کارتر به اينکه نگران ازدست دادن  شاه ايران متحد   ) ۶(
مده  آه دراين تحرير بنقد ک آمريکاپنجم جريان شورای امنيت  قاطعی است که تمام مراتب يک تا
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دست دادن شاه ايران است  از در آمريکااينکه منافع  و کارتر یآمريکا منشاء قصد ورضايت از
لمان آ گلستان وفرانسه  ووان آمريکابه اين توھم که جلسه مشترک  اين جريان. اتخاذ شده است

درگوادلپ سبب مخالفت باشاه گرديد  خاتمه ميدھد ونشان ميدھد که قبل ازتشکيل گوادلپ دولت 
تصميم قاطع به بريدن ازشاه وھماھنگی با شورشيان را گرفته بود وتشکيل گوادلپ درواقع  آمريکا

   .بودده است آمريکابرای ايجاد مسئوليت مشترک ورفع اتھام از

  نهائي  برداشت

بوده که دولت  آمريکادارای ابعاد حقوقی وسياسی مترتب براختيارات دولت رشت پطرح ھنری   **

ساله ايران وبه عبارت خود  ٢۵٠٠راستای منافع تصوری کشورش درانھدام سلطنت  در نکشورآ
  .اقدام کرده است آمريکائيھا  متحد استرتژيگ آمريکا

نسبت به تداوم سلطنت  ن واجد اثرات حقوقیآوطرح توقف دربرخاستن عليه سلطنت  آمريکااقدام  **

 درامورکشورھا عملی  نکه کاری خالف حقوق بين الملل وازباب دخالتآ زيرا عالوه بر ،نيست ايران
 ه دليل صراحت اديان زرتشت واسالمکه مردم ايران ب اساسا ھمانطور ،ناجوانمردانه است بسيار و شکارآ
خارجی  روشن است که يک کشور ،نرا نفی کنندآسلطنت وتداوم  قانون اساسی مشروطيت نميتوانند و

   .مينمايدنايجاد مسئوليت نسبت به موضوع  ،اقدام ممنوع واين اقدام است  بکل ممنوع از

  تجاوز به ناموس ملي

 امور در آمريکامراتب دخالت  را از ۵٧درشورش  آمريکااقدامات ، قبل ازانتشاراسناد مزبور تحقيق تا
ن اشاره شده آورد ولی اسناد مزبور وبشرحی که به برخی ازپاراگرافھای آمي بتصويرداخلی کشورمان 

ن اسناد نشان ميدھد که ھدف آدقيقا تجاوزوتعدی به ناموس ايرانيان  است زيرا وقايع  آمريکاعمل دولت 
   .او بوده است کامال متوجه تعرض به شخص شاه وخالی کردن ايران از آمريکا

يان  ونماينده ھويت ايرانوشرافت ملی ناموس  مظھر شاه  وس ملی ايرانياندرحاليکه درفرھنگ وقام
ئيھا کامال متوجه شاه بوده نه آمريکاواينکه حمله  استقالل وتماميت ارضی کشوروسايه خداستملی و

 تجاوزبه ناموس ۵٧درجريان شورش  آمريکا اصلی ورد که نقشآرا لذا ميتوان اين تشخيص  ؛دولت ايران
درچارچوب  آمريکاده وازاين طريق بوده است که عمل بو يعنی شاھنشاه ايران يانايران ملیشرفت  و

     .يافته است درامورکشورمان تعبير آمريکادخالت حقوق بين الملل به 

با طرح قابل اھميت بوده که  آمريکادرحدی برای  يانايران وشرافت ملی به ناموس اھميت اين تجاوزِ 
. فرق اين عمل را مقطوع النسل ساخته استايران طع تداوم سلطنت درواقع تداوم سلطنت ت وقشرپھنری 
ن با دخالت درامورداخلی آومقطوع النسل ساختن  يانايرانوشرافت ملی يعنی تعرض به ناموس  آمريکا

  .شکاراستآ بّين و يک عمل سياسی است بسياريک کشورکه 



 حقوقدان -اميرفِيض -١ –آثار حقوقی سند ارتباط خمينی و آمريکا                                  ٧از  ۶برگ  ٢٠١۶/٠۶/٠٨، چھارشنبه=شيد تير

تجاوز بيگانگان به  و خاصي است ثارآلملل وداراي دخالت دراموركشورها يك موضوع حقوق بين ا
تجاوز وهتك حرمت هستي وعيارتاريخي ملت است  ملت، ناموس وشرافت ملي وقطب تقديسي مظهر

    .مسيرغيرت وافتخارات ملي قابل تامل ميشود ن درآ ثارآو

مقطوع  و ايران ساله ٢۵٠٠اين جنايت عظيم يعنی قطع تداوم سلطنت  يا برای ايرانيان دشواراست اثرآ
  .؟ تصورنميشوددرک کنند را ی کارترآمريکاتوسط دولت  نآالنسل ساختن 

  تشبيه

ورده شود مانند اين است که ھمسايه گردن کلفتی گھگاه ايراداتی آاگر خواسته شود تشبيھی برای مورد 
درتطبيق مورد تعبير ميشود ( اوزندگی ھمسايه اش ميگيرد که اين عمل به مداخله نار به خانواده وطرز

يعنی زن ودخترخانواده  ن ھمسايه گردن کلفت  به ناموس خانوادهآ) ولی يکوقت مداخله درامورکشورھا
 آمريکادرتطبيق مورد نقش ( ن خانواده متالشی شودآب ميشود که ميکند وسب  تجاوز جنسی وناموسی

  .واده بنام دخالت ياد کرد) بين اين دوتفاوت است ونميتوان ازعمل تجاوز به ناموس خان۵٧شورش  در

  به اين جنايت دست زد آمريكاراچ

  :بيان کرده است  وميگويد آمريکاپاسخ اين سوال را ھمين اسناد دولت 

ايران پيش ازاعتصابات  ؛بوده است آمريکابه نفت ايران يکی ازدغدغه ھای مھم  آمريکادسترسی <
ازايران تامين  آمريکانفت وارداتی  درصد ٩بشکه نفت توليد و ونميلي ، روزانه پنج ونيمکارکنان نفت

 آمريکا. رئيس جمھوری صدی نفت حمايت کندرتگران بود که شاه ازطرح افزايش بھای ده د کارتر ميشد 
پائيز ھمان سال به شاه ھشدارتندی داده بود که افزايش بھای نفت بايد بسيارناچيزباشد درغيراينصورت  در

   >خواھد شد وجھان ضربه بزرگی وارد آمريکابه اقتصاد 

واجازه  ١٣٣٣ سال قانون الغای قرارداد کنسرسيوم ١٣۵٢. درسال ناموجه نبود آمريکانگرانی کارترو
. شاھنشاه به تاثيراقدام به خلع يد شاھنشاه ايران توشيح کرده بود اجرای قرارداد خريد وفروش نفت را

  :مده استآزرگ گاه بود که درکتاب بسوی تمدن بآکنسرسيوم وافزايش قيمت نفت  از

ينده ای پرشکوه برای من مستلزم کارطاقت فرسای شبانه آومبارزه من برای رھبری ملتم به سوی  شتال
 دشمنانی بود  که در وکشمکش ھای سنگين بين المللی وروياروئی دائمی با تحريکات توطئه ھایی روز

    مد .........آنھا درپيش نميآ غيراينصورت به احتمال قوی علتی برای بروز

ھمينجا حکم انصاف وصداقت است که گفته شود ما ملت بی حيا ھيچ اعتنائی به علت زيرپرده شورش 
 ای خانمھا وگروھی حق ر .است نداشتيم بودهبوسيله شاھنشاه ايران  که نفت وتامين منافع ايران ۵٧

را دليل شورش عليه سلطنت  !اصالحات ارضی وعده ای ھم عدم رعايت حقوق بشر وقانون اساسی
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 جمھوری اسالمی ونابودی کشور و ،شخص خمينی درجنايات مردم سانآ چه وای که .ميدانستند
  .و نميدانندشريکند  ،نآدستاوردھای 

درسنگرمنتشرشده است که بوسيله ايران  )ريخیپيروزی تادرسالھای گذشته رشته مقاالتی تحت عنوان ((
پياده  ١۴٠٠ھمت جاويد ايران درسايت به  ن رساله آسپس مد وآ لمان بصورت جزوه ای درآياران مقيم 

   )مطالعه است قابل  و

  نوشته زير يا روی پيوند کامل کليک کنيد و بخوانيدروی 

 

 http://1400years.org/Books/PirouziTarikhi.pdf  
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