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  بي بي سي وحسن شريعتمداري

  حقوقدان - اميرفيض

 در حاضر که تحرير بود هقای حسن شريعتمداری ترتيب دادآ فانی گفتگوئی با [عنايت] قایآبرنامه ساز راديو بی بی سی 
   .ن گفتگوستآرابطه با برخی مطالب 

يت هللا آورده شده که <آملکه سابقه ايران  فرح پھلوی از اخيرا نقل قولیکه < اين بود قای فانیآاولين سوال 
تبعيد  را نھاآبھتراست  مخالف شاه راداده بود که سياسی  اسامی عده ای ازروحانيون ،شريعتمداری پدرشما درمقطعی

   >يدآن يک امرطبيعی بحساب ممکن است اي مخالفت پدرشما باواليت فقيهدررابطه  کنند

 سيد کاظم شريعتمداری ھرگز بااصل واليت فقيه مخالف نبود او واليت فقيه راازحقوق شورائی مرکب از – توضيح الزم

نظريه شريعتمداری مورد تائيد  ،عھده دارباشند را مراجع تقليد ميدانست که وظيفه واليت فقيه که ازاصول تشيع است
  :گفت ۶٠ھم بود ودرمصاحبه ای درارديبھشت سال  معروف به ايت هللا قمی (

مالحظه واظھارنظرنمايند بطوريکه مصوبات بدون تائيد  ابايد مراجع تقليد بتوانند بعنوان باالترين مقام قوانين مصوبه ر«
روحانيون  شريعتمداری شديدا معتقد به دخالت» اعتبارقانونی نداشته باشد ودولت مجبوربه تبعيت ازمراجع باشدمراجع 

...........اوبشدت بامواضع ابتدائی دولت که روحانيت بايد  مده که <آسياسيت وحکومت بود درسندی ازاسناد سفارت  در
پايان ( ». شريعتمداری واقعا طرفداريکنوع حکومت روحانيون درايران است ...........ازسياست خارج شود مخالف بود

  )٢۵٠٣= ١٣۴٣شھريور ١٨تاريخ سند  مريکاآاسناد سفارت  ١١صفحه  ٢۵( جلد     )توضيح

  اقاي حسن شريعتمداري آ پاسخ

ستانه حکومت آ ودر ن روزھاآناقص نقل کرده اند در )علياحضرت( ايشانپاسخ اقای حسن شريعتمداری اين بوده که  <
 از را ما و  حتی من راھم بگيريدبيائيد خواھيد کاری کنيداگرمي :گفتپدرم ، که احتمال کشتار مخالفين شاه ميرفتنظامی 

   .بعد ھم توضيحاتی درباره شکنجه وتھديد پدرشان ميدھند >دکارھای سياسی عزل کني

قای حسن شريعتمداری آقای سيد کاظم شريعتمداری درکودتای معروف قطب زاده بود که آقای فانی موقعيت آسوال ديگر
اينطور توصيف کردند که پدرشان به  دخالت پدرشان درکودتای مزبور شد وعلت اتھام مشارکت به پدرشان را منکر

  ايشان درمشارک  درامرکودتا گرديد م پدرسبب اتھاھزارتومان برای خريد خانه قرض دادند واين موضوع  ۵٠٠خوندی آ

  قاي حسن شريعتمداري آدليلي برنادرستي اظهارات 

تحريف شده است ودرست  ؛عنوان کردند قای حسن شريعتمداری درباره پدرشان دررابطه باپيام به دولتآمطلبی راکه 
   .> خواندواکيت هللا شريعتمداری بروايت ساآدرکتاب <بايد دراسناد ساواک  نراآ

که فشارطرفداران خمينی ومخالفين شاه برشريعتمداری زياد شد شريعتمداری ضمن  ٢۵٠٢= ١٣۴٢درخرداد ماه سال <
   :ن کتاب ازاسناد ساواک درج شده است به ساواک پيشنھاد ميکندآتلکرافی محرمانه که مشخصات تلگراف دقيقا در

   .دمد مردم ممنوع شوآخانه اورا دولت محاصره کند ورفت و -١
  .به نام مالقات بااعليحضرت به تھران حرکت کند وچند روزی مخفی گردد -٢
    .شود تبعيد )عبدالعظيم( ری شھر يابه مشھد و -٣
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 ن تلکراف اضافه کرده است درغيراينصورت وعدم قبول يکی ازپيشنھادات باالمحبور به ھمکاری باآشريعتمداری در
  )١٩۶(ھمان کتاب صفحه                                                                             خمينی خواھد شد .......

نرابحساب جانبداری ازمردم گذاشته برخالف ادعای آقای حسن فرزند ايشان آبنابراين درخواست تبعيد شريعتمداری که 
   .مراجعات طرفداران خمينی بوده است از ايشان برای فرار

  حضرت اصالت ميدهددالئلي كه به  نقل قول عليا

قاھره مطرح فرموده اند ودرمصاحبه بی  موضوعی راکه علياحضرت دررابطه باشريعتمداری درفيلم ازتھران تا  -١
گرفته بی سابقه نيست وموضوع عينا درکتاب خاطرات فرح  قای فانی قرارآسی مورد استفاده وسوال  –بی  –

   .منتشرشده است ثبت است ٢٠٠٣درسال   کھن ديارا>پھلوی که تحت عنوان <

  ورده ميشود آنوشته كتاب به اينجا 

 يت هللا شريعتمداری درنگرانی ھای ھمسرم شريک بود ازرفتار خمينی ناراحت بود وپيامی برای پادشاه فرستاد که باآ<
نان تظاھرات پايان آری شريعتمداری معتقد بود که بادستگي ،ميکرد را نھاآنام روحانيون افراطی تقاضای بازداشت  ذکر

  >من اين فھرست راديده امخواھد يافت 

واين مالقات دنباله مالقاتھائی  داشته ی باشريعتمداری مالقاتیقای پرويز ثابتآ) ٢۵١٧(  ۵٧درفروردين سال  -٢
   .داری انجام ميدادهقای شريعتمآ با دوبار درھرسالبوده که 

 از را ن سرھنگ خودآو اد سنگرنيستسرھنگی که متاسفانه نامش ثبت دراسن) ٢۵٠٢( ۴٢درسال   -حاشيه

اينجانب گفت که ازبعد ازجريان فرقه دمکرات تا شورش  با یدرگفتگوي متگذاران بسيارنزديک به شاه معرفی ميکرددخ
مالقت داشته است که سنگرھم درشماره ھای  ريامھرآشاھنشاه  با بار ١۴۴بطور تقريب سيد کاظم شريعتمداری  ۵٧
  رده است    ( پايان حاشيه)به شھادت مزبوراستناد ک ٢٩٧و ٢٩٨

   >گيريد که نگرفتيد راب گفتم اين خمينی چی ھادران مالقات که درقم صورت گرفته شريعتمداری ميگويد <

دم بفرستيد آمن بعنوان مجتھد به شما ميگويم که خمينی دارد فتنه عليه اسالم ميکند وقتلش واجب است وشما ميتوانيد «
  )۵٧۵قای ثابتی صفحه آکتاب (                »..........بکشيد را او و

از پشتوانه رويت  فھرست اسامی که درباال اشاره شد خاصه که اظھارات علياحضرت ديف يک ودو اسناد ر
قای آ جای اعتباری برای اظھارات و دارد  را يشان درفيلم تھران درقاھرهبراصالت اظھارات ا ،حکم ،برخورداراست

    .درمورد ناقص بودن اظھارات علياحضرت باقی نميگذارد حسن شريعتمداری

   ادعاي شكنجه شريعتمداري 

اظھارات حسن  قای فانی ندارد ولی برای اثبات بی اعتباریآگرچه موضوع شکنجه شريعتمداری ارتباطی به سوال 
   .اين اشاره بجاست  شريعتمداری

رنشده است ابدا به موضوع شکنجه واينکه ريشھری گفته است به ناموست تجاوز ميکنم  ذکدروصيت نامه شريعتمداری 
به  سبب کرنش وبيعت نچه براو رفته تاآازگاھی مقلدينش آداشته  نراآاکراه دربيان  ،شزمان حياتدراو حاليکه اگر در

اشکال بلکه وظيفه نه تنھا بال ایوياسند جداگانه  وصيت عھدی در باذکر واين امرخمينی وحکومت اوشده الزم بوده 
   .که چنين چيزی تاکنون ارائه نشده است است شرعی ھم بوده 
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اظھارات شريعتمداری يا ھنگاميکه شريعتمداری به جمھوری اسالمی رای داد (آ ؛خاصه که اين سوال ھم پيش ميايد
  ؟می شدنوقت ھم تھديد تجاوز به ناموس اوسبب رای به جمھوری اسالآ) ٢٩٧مشروح درسنگر

ختم برای شھدای اسالم ميگيرم تامردم ختم  نقدرآمن « :که دراجتماعی درقم شريعتمداری گفت )٢۵١۶(  ۵۶يا درسال آ
  )١١صفحه  ٢٩٨(سنگر                         »يخ استر، شاه يزيد تارژيم پھلوی رابرپاکنند

  ؟به شريعتمداری سيلی زده وتھديد به تجاوز به ناموس اوشده بود

  زه ازمصاحبه مزبورانگي

    :قای حسن شريعتمداری درحول حوش  اينھا استآرات واظھاغرض ازتدارک مصاحبه مزبور 

مداری تاپای جان خودش برای حفظ حق روحانيت دردخالت درسياست وحکومت تاعالم اينکه سيد کاظم شريع  -١
به بھای جان خود  ک درانقالب !عليه روحانيت شري ايستادگی ميکرده تاحدی که درمقابل احتمال اعمال خشونت

   .نقالبيون  وتوقف انقالب شده استودرنھايت مانع اعمال خشونت درحد کشتارا قائما وقاطعانه ايستاده است 
نمودی رتبعيد روحانيون انقالبی بوده واين خواست او خواستا یبه اينکه کاظم شريعتمدارعلياحضرت  اظھار -٢

درست نيست واين چنين اظھاری ازسوی علياحضرت  ناشی از فراموشی  ازجانبداری شريعتمداری ازشاه است
   .و شريعتمداری مخالف شاه وسلطنت بوده استونقل ناقص قول است 

اتھامی به قصد مخالفت خمينی با  سيد کاطم شريعتمداری مطلقا درکودتا مشارکت ودخالتی نداشته واساسا چنين -٣
   .راداشته استکاظم شريعتمداری بوده  که قصد ازبين بردن شريعتمداری 

بنا براين پدرايشان ھم موافق انقالب ودخالت روحانيون درکارسياست وھم مخالف کودتا عليه خمينی وجمھوری اسالمی  
قصد ازبين بردن  وباترديد خامنه ایوھم وفاداربه خمينی  بوده ولی کسانی چون احمد خمينی ورفسنجانی بطور مسلم 

 کاظم شريعتمداری ازجريان انقالب ! اسالمی کنار لذا بااين سوابق چرابايد پسر ،سيد کاظم شريعتمداری راداشته اند
  ؟گذاشته شود

وبنابراصول مذھب تشيع که   به کالمی ديگر سيد کاظم شريعتمداری يکی ازستونھای اصلی انقالب اسالمی بوده است
 کسانی راکه به انقالب ! اسالمی و اری حق دارد که رھبری مبارزه قای حسن شريعتمدآميشود  فرزند ازحقوق پدرمنتفع
 چنانکه اگر ،بوده ولی از کيفيت عمل خامنه ای وحکومت فعلی ناراضی ھستند داشته باشند شخص خمينی وفادار

جا نھايت ودريک جمله ودر سالمی حق اوبودشريعتمداری زنده بود بطور حتم رھبری اپوزيسيون حکومت جمھوری ا
  .پ موافقت شده بودويعنی ھمان مورد مشخصی که درکنفرانس گوادل ۵٧انداختن جناح مصدقی شورش 

عناوينی که برای اوبکارميرفت اينھا  ،وحتی درمراسم اربعين شريعتمداری ۵٧اوريم که درجريان شورش وقتی بياد بي
   .بود

حافظ حق  –زاديخواه بزرگ آ –ابرمرد تاريخ  -مجاھد کبير –المی متفکروانديشمند اس –مجتھد بزرگ  –پدرعاليمقام 
يت هللا العظمی حاج سيد کاظم شريعتمداری آقدر جھان اسالم وتشيع حضرت يمرجع عال –وطن دوست  - حاکميت ملت

  )٢٩۶قدس ثره ( نقل ازسنگر

واکنون حسن  خمينی وحفظ تداوم انقالب اسالمی شريعتمداری بود نوقت ميفھميم که خالء شخصيت مذھبی بعد ازآ
  .پ ھم ھستوتوافق درگوادل شريعتمداری نايب مناب حق پدراست  که اين حق دقيقا منطبق با

   .گويائی بيشتری دارد مريکاآدراين مورد سندی دراسناد سفارت  

  ١٣۴٣تاريخ سال سند محرمانه وبکلی سری «
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قدرت مذھبی قم ميباشد اودرتبريز متولد شده نفوذ  ۴سال سن دارد ودرقم ساکن است اويکی از ۶۴شريعتمداری درحدود 
يت هللا خمينی رادوست آمقلد دارد اگرچه اودرواقع اعمال  ھزار ۵٠٠ن حدود آذربايجان دارد ودرآقابل توجھی درتبريز و

  )مريکاآاسناد سفارت  ٢۵صفحه نھم جلد (              .» درھمان جھت فعاليت ميکندندارد ولی بدون اينکه بروز دھد 

ن سيد کاظم شريعتمداری بوده دقيقا آ اين سند نشان ميدھد که شريعتمداری وامروز حزب خلق مسلمان که بنيان گذار
دراسناد مريکا (آ ست البته منھای دشمنی بابوده ا ھا جانشين خمينی وادامه راه او ئیمريکاآ ھمان کسی است که ازنظر

  )مريکا کامال مشھود استآمريکا عالقه مندی شريعتمداری به آسفارت 

موقعيت خود  مده جناح مصدقی شورش زيرنام شريعتمداری به استحکامآسابقه نشان ميدھد که درھرفرصتی که پيش 
حزب خلق از ،ومرگ او سيد کاظم شريعتمداری یدرحاليست که تا يکسال بعد ازصحنه سازيھا پرداخته است واين

   :به دليل زيرتوجه فرمائيد ،مسلمان فعاليتی مشھود نبود

ازسوی جناح مصدقی شورش مراسمی درسن  ،۶۵ارديبھشت سال  ٢٨چھلمين روز درگذشت شريعتمداری در تببمناس
ھواداران   –ذر آدکتر –نزيه  –مدنی  –ی ھای الزم درکيھان لندن به امضای سنجابی گھآخوزه تدارک شد وازيکماه قبال 

ونيزدررسانه ھای  وپسرشريعتمداری اری معرفی کرده بوددواعظی نامی که کيھان لندن اورانماينده شريعتم  -ھه ملی جب
   .دعوت عمومی شده بود ،گروھی منطقه وبصورت اعالميه ھائی

که مسلما طبق معمول  فتندن مجلس حضورياآ نفردر ١٢٠ھزارنفرايرانی ساکن سن خوزه تنھا  ١۵٠که از نتيجه اين شد 
حتی حسن  ،وعجب اينکه ھيچيک ازدعوت کنندگان مردم به مراسم عده ای ھم عوامل جمھوری اسالمی بوده اند

ليدی بود که شريعتمداری ک بيانيه اعليحضرت بمناسبت درگذشت ، شوربختانهن جلسه شرکت نکردندآ شريعتمداری در
   .بسته حزب خلق مسلمان رابازکرد لفق

حسن  ،منعکس است ٢٩۶شريعتمداری رسيد ودرسنگر طبق گزارشی که به سنگردررابطه بامراسم چھل – حاشيه

تی درچمن مقابل محل تظاھرات حضور داشته اند ولی وق ،شريعتمداری وچند نفری که دعوت کننده تظاھرات بودند
پايان (ترجيح دادند که خودشان رانشان ندھند  ،استقبال نشده وسھل است که حالت مسخره دارد ميبينند که ازتظاھرات

    )١٢صفحه  ٢٩۶( سنگر     حاشيه)

  

  

   

   

  

  

  

  

    

 


