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  »تهران تاقاهره از«دررابطه بافيلم 

  قاي افتخاريآاعتراض 

  حقوقدان - اميرفيض

 > ١ مترجم وپژوھشگرايرانی فلسفه –نويسنده قای افتخاری راباعنوان <آسی اعتراض شخصی بنام –بی  –بی  
 و هاعتراض داشت ۵٧نويسنده نسبت به بخشی از اظھارات علياحضرت نسبت به ماھيت شورش  ،نآکه درمنتشرکرده 

قرارداده  ، دست مايه نوشته خودهکردنبنام انقالب ملت ياد ۵٧ت ازشورش از اينکه علياحضر را معترض حيرت خود
  .است

بود ايرادی متوجه مطلب عنوان  قای افتخاری برای خودشان قائل شده اند محدود به مترجم ونويسندهآاگرعناوينی که 
تحقيق وپژوھش است وھم  برای خودشان ھم دست کم گرفتن اعتبارايشان نبود ولی عنوان پژوھشگری شده ازسوی 

   .قرار ندارد نويسندگی ايشان ھم درمرتبه اصالتقرينه ای که مترجمی ويا

که  ش قرارميگيرد. مھمترين مواردیعملی است برای رسيدن به حقيقت وواقعيت موضوعی که مورد پژوھ ،پژوھش
وھش چه متوجه موضوع پژ ،اسناد وشواھد وکسب اطالع ازاشخاص است ،معموال پژوھشگررا راھنمائی وکمک ميکند

   .خاص وياشخص باشد نميتواند بامرکب حب وبغض تنظيم گردد

 وضوعات تبعی ويا خارج ازن مجاز نميسازد که پژوھشگر به مآاھميت وحساسيت  پژوھش اگرنسبت به موضوع باشد
زيرا  ست که پژوھشگرواھمه دارد ازاينکه به موضوعات تبعی وارد شودنبودن اين ا موضوع بپردازد مقصود ازمجاز

ھمينکه يک موضوع تبعی متصل به پژوھش اصلی گرديد تکليف تازه ووسيعی برای پژوھشگرايجاد ميشود ودرنھايت 
   .، پژوھش به کمال نميرسدھيچگاه

  ـــــا بعد وامـ

ن درجلد آن کشورارسال شده که متن آمريکا به وزارت خارجه آگزارشی ازسفارت   ١٣۵٨) ٢۵١٨( درارديبھشت سال
    .مده استآن گزارش آاسناد سفارت ديده ميشود دربخشی از ١۴

  >مريکا درجريان انقالب ايران اعتماد داردآفرھنگی به نقش بزرگ  تقريبا ھرايرانی با<  

فرھنگ وسياست سروکاری ندارند اظھارنظری درباره  مريکائی اين است که  ايرانيانی که باآشگر مفھوم اين بيان پژوھ
   .ندارند ۵٧مريکا درشورش آدخالت ونقش 

د برخی بمناست احاطه به موضوع ظرفيت ھای مختلفی دارن ،انسان ھا درمقابل رويداد ھا وبويژه اخباروروايات
، حقيقت ميکنند وعليرغم تبليغات برای کتمانپيگيری  نراآازھمان عالئم ابتدائی متوجه موضوع ميشوند و ،نآحساسيت و

   .اندفرھنگ ياد شده  مريکا بعنوان مردم باآھستند که درپژوھش سفارت کسانی  اينھا ھمان .حقيقت رامييابند

 ازسی وچند سال وانتشاراينھمه اسناد ومدارک ونقدربی عالقه ويافارغ ازتوجه به موضوعات ھستندکه حتی بعدآبرخی 
ايران ھنوز ھم درک  )٢۵١٧( ١٣۵٧ی بزرگ شرکت کننده درتوطئه سال قارير شخصيتھا ومسئولين وقت کشورھاا

    .زمان سی سال قبل لميده اند وموضوع نداشته وزير سايه تبليغات وجّ 

ميفھمند که يک خبری شده وبايد کم کم  نھاآبرخی ھم ھستند که وقتی ھمه موضوع رافھميدند وکشف حقيقت شد تازه 
   .ن فھميدن ازحقيقت نيستآواينھا ھيچوقت ھم نخواھند فھميد واگرھم بفھمند  بفھمند

                                               
 ک-بی سی با اين عنوان ذکر کرده است حبی  – اميرھوشنگ افتخاری راد - ١
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نھمه اسناد ومدارک که درباره ماھيت دخالت آدررديف کسانی است که بعداز [اميرھوشنگ افتخاری راد]افتخاریقای آ
   .ل وپرت ازموضوع ھستندھنوزھم غاف ن بکاربرده شدهآبيگانگان درتدارک وبرنامه ريزی واجرای 

زيرا  ،شرشده است به اين تحرير منتقل شودن اسناد که بارھا وبارھا منتآاين تحريربجا والزم نميداند که حتی برخی از
که  ش اندينقدرگرفتارواسيرافکارخوآ ويا ندن اسناد توجھی نکردآکه سی سال است به  راد،–افتخاری  قایآکسانی مانند 

براستی  ،درسالمت سازی ايشان نخواھد بود درقا ،ن اسنادآاکنون ھم  نميباشند، و هنبودقاريرا ن اسناد وآ از پذير رتاثي
   .ندزکه بغض وکينه درسراسرپژوھشش موج ب که تاکنون پژوھشگری درچنين موقعيتی ديده نشده است 

 ودشان راحمله خ بشوند دارند ۵٧ايشان بدون اينکه خواستاردليل ازعلياحضرت درباره شناختی که ازماھيت شورش 
رده اند را اعليحضرت خطاب کشاھنشاه  رشان س، ھمعات تبعی ازقراراينکه چرا ايشانشروع کرده اند وبه موضو

   .اعتراض توام باعقده  ،پژوھش نيست اعتراض است اين قبيل مسائل پرداخته اند

ھنگاميکه  ١٩٨٢سخن امروز ايشان نيست سی سال پيش درسال  ۵٧اظھارنظرعلياحضرت نسبت به ماھيت شورش 
 علياحضرت مصاحبه ای داشتند که کتاب مزبور را ،کتاب < گروگان خمينی > اثرربرت دريفوس درنيويورک منتشرشد

   .نستنددا  ۵٧بھترين تجزيه تحليل ازنقش خارجيان درشورش 

   .ورده ميشود که ميتواند معرف کتاب باشدآن کتاب به اينجا آگراف ازپارايک 

سرنگونی شاه منتھی به جنبشی راکه ، بی توجھی وسستی بلکه باھوشياری وطرح قبلیاينکه دراثردولت کارتر، نه <   
مين اسلحه . دولت کارتر درراه رسيدن به اين مقصود قدم به قدم ازمرحله تبليغات وزمينه چينی تاتاشد ھمراھی ميکرد

ژانويه  شد ونھايتا تامرحله دستوراخراج شاه درن بطور پنھانی باافسران ارتش خائن به شاه انجام ميآای که معامالت 
به  سوی رئيس جمھور زمريکا چنين جنايتی اآدخالت مستقيم داشت شايد بتوان ادعا نمود که درطول تاريخ  ١٩٧٩

  ٢  )ھمان کتاب ١۵صفحه >    (ن مستقرشده بی سابقه باشدآاصول ومبانی که اين کشوربر

نوشته مريکائيھا وخمينی بوده است درتائيد نوشته روبرت دريفوس آابط که به روايت اسناد منتشرشده ر دکتريزدی
   :است

ومذاکرات ديپلماتيکی لحن نشريات خارجی بطرز قابل توجھی بنفع مخالفين شاه تغييريافت  دلپ،پس ازکنفرانس گوا<
يسکاردستن به ژن ازتوصيه اوھمچنيمريکائی درموفقيت انقالب نقش قاطعی داشت آرھبرانقالب درداخل وخارج بامقامات 

ن تماسھا ومذاکرات امکان آکنفرانس گوادلپ درلزوم تماس بامخالفين شاه پرده برداشته واظھارترديد کرده که بدون 
  ١٣١و ١٣٠بود>  صفحات نموفقيت ممکن 

ست ن موضوع اثبات شده اآبوسيله بيگانگان نيست که  ۵٧مقصود ازاشارات باال اثبات امردخالت وتدارک شورش 
   :غرض ازاشارات

درسی  ۵٧حقيقت وماھيت شورش ن به آگوشه ھا وروزنه ھای بسيارکوچکی است که علياحضرت بانگاه به  -١
به سرنوشت  ايشان  وعالقمندی گگاھی وپيوستگی به فرھنآوچند سال قبل پی برده اند واين عالمتی است از

   .ايران وايرانيان
، پژوھش شناخته نميشود نرابه کرات اعالم کرده اندآ پژوھش درموضوعی که سی سال قبل علياحضرت -٢

     .ن مقاله ای است برای خالی کردن عقده ھاآوعنوان تعلق به  

 

                                               
ر گتوماس پين متفکر، سياستمدار و قانوندان آمريکايی در نوشته ھای خود سفارش اکيد دارد از اينکه آمريکا دخالتی در سرنگونی رژيم ھای دي -  ٢
تاکيد می کند آمريکا بايستی  )١٨٠١(مارچ  رييس جمھوری آمريکا در نطق آغازين رياست جمھوری اشجفرسون داشته باشد. توماس » ملت ھا«

واشنگتن در نطق خداحافظی از کاخ سفيد . جورج داشته باشد بدون دخالت در امور داخلی آنانروابط اقتصادی، سالم و دوستانه با ھمه کشور ھا 
ھنگام بروز جنگ جھانی دوم قانون عدم دخالت آمريکا بشدت مورد توجه بود و کنگره آمريکا مانع دخالت آمريکا  مشابه ھمين تاکيد را داشته است.
ردد تا در با اصرار انگلستان بر اين پايه استوار می گ است که سياست روزولت ١٩۴٢و  ١٩۴١سال ھای در  بود.در جنگی که مربوط به او نبود 

 ک- حمله به بندر پرل ھارلبور رخ دھدتا بھانه ای باشد در دخالت در امور ديگر کشور ھا. حمی دھند تا جنگ در اروپا دخالت کند. ترتيباتی 


