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  آنالينبازهم  مصاحبه فوكوس 

  باخانم الهه بقراطوعده  حاضر به سرِ
  حقوقدان - اميرفيض

،  مراجعه به وکيل ازبيانات اعليحضرت ، ١۵/٠٧/٢٠١٢مورخ م ھمايون اقای شھرآدرمصاحبه اعليحضرت باتلويزيون 
فاد گرديد وقرارتحريربراين شد مست ،الينآنوردن اصل نوارمصاحبه بافوکوس آانتخاب طريق حقوقی برای بدست  و

   .يک نقد تحقيقی بدھکاری اين تحريرخواھد بود، مصاحبه ارائه شددرصورتی که اصل نوار

  >آنالينفوکوس مالحظاتی برمصاحبه <اکنون بدھکاری تحرير

که  است نوشته آنالينبسيارمفصل دررابطه بامصاحبه فوکوس  ، اليحه ایراط ازنويسندگان کيھان لندنخانم الھه بق
   .ميتواند مورد استناد اين تحريرقرارگيرد

شته اينکه ايشان دررابطه باانتخاب وکيل ازطرف اعليحضرت برای تحصيل نسخه اصلی چه مقام وماموريتی دارند درنو
گفتم واگرمسائل  ،بگويم آناليننچه راموظف بودم درباره قضيه فوکوس آمن عباراتی ازقبيل (ايشان ديده نميشود ولی 

به انسان اين باوررا >يگری دراين باره پيش بيايد که ارزش دانستن داشته باشد .... حتما باشما درميان خواھم گذاشتد
بدھکاری خودراميپردازد والبته اگرغبنی  ،اين تحريرھم برمبنای چنين باوری ميدھد که دخالت ايشان ناموجه نيست ولذا

  .برعھده تحريرخواھد بود باز ن ھمآدراين پرداخت بود جبران 

ازدولت  یبگيری ن مستمرآمعنای ديگری ھم دارد که  ن مستمراستدموظف بودن که به معنای وظيفه داربو -  حاشيه

  پايان  .وپادشاه است

  فال نيك 

وظيفه خانم مربوط  ودر آنالينيعنی اليحه خانم الھه بقراط باتصميم دبيرخانه دررابطه باجنجال فوکوس  ،اگرچنين باشد
فال نيکی است که الاقل دبيرخانه بعد ازسی سال يک نماينده قلمی دارد که بتوان مسائل رابااو  ،باشدقرارگرفته  بقراط 

   درميان گذاشت 

شينخست از جريان وكيل ك  

وکالی فوکوس ، آنالينفوکوس  وکالیاعليحضرت و  وکالیاليحه خانم بقراط گوياست که درنخستين تبديل لوايح بين 
ازپاسخ وکالی . خانم بقراط که ظاھرا در کنار دبيرخانه دراين جريان قراردارند، ندخواستارسند ومدرک شده ا آنالين

 >  واست آنالين، دردست خود فوکوس اگرھنوز وجود داشته باشد سند ومدرک<فوکوس ناراضی واظھارداشته اند که، 
متن مصاحبه ھای سابق اعليحضرت پاسخ داده اند که  آنالين، يعنی درحقيقت به وکالی فوکوس بعد ھم اضافه کرده اند

  .که دبيرخانه دربيانيه خود مطرح کرد) يعنی ھمان ادعای نادرستی (دليل است 

که ازنظرحقوقی ميتوان  لمان سوال کرده اندآ! راھم متقابال ازوکالی فوکوس شان يک نکته مھمخانم بقراط درادعای خود
 »سيروس رضاپھلوی« بايد توضيح بدھد که چرارضاپھلوی را آنالينن اين است که <فوکوس آادعای تازه دانست و نراآ

  >ورده استآمعرفی کرده است واين نام راازکجا 
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  بدهكاري تحرير

، ، خواسته دعوا ووکالی اعليحضرتم ھمايون گوياستااشاره اعليحضرت درمصاحبه باتلويزيون شھر ھمانطور که
، مستند چنين دعوائی  فقط بنابراين بااعليحضرت انجام داده است آناليناصل نوارمصاحبه بوده است که فوکوس  مطالبه

حبه که دبيرخانه وخانم بقراط به مصاحبه ھای نھم خود مصاحبه است نه محتوای مصاآودليل مطالبه نوارمصاحبه است 
. اگر دعوا به ادعای جعل وتحريف مصاحبه بود موضوع ديگری بود که  باامکان سابق اعليحضرت استناد کرده اند

به پاسخ دبيرخانه ويامراجعه به مصاحبه ھای ديگر استناد کرد ولی وقتی خواسته دعوا مطالبه اصل  ،، ميشدضعيف
   .دليل وجود نوار دريد مصاحبه کننده است آنالينن ازطرف فوکوس آخود مصاحبه وانتشار ،تنوارمصاحبه اس

  .نوقت ميتوان ادعای تحريف ويانقص ترجمه ومسائل وابسته رامطرح کردآمد آوقتی نوارمصاحبه بدست 

دعی تحريف شده درحاليکه دبيرخانه اصل نوارراندارد چگونه مدرتحريرقبلی خطاب به دبيرخانه اين اشاره رفت < 
  ؟!>است

ھم  آنالينچنين بنظرميرسد که ھمان ادعای ناموجه وغيراصولی که دبيرخانه دربيانيه مطرح کرده دراليحه عليه فوکوس 
   .عنوان کرده که باچنان جوابی ازسوی وکالی طرف مواجه شده است

که معلوم نيست چند نفرھستند به بنده بابضاعت علمی ناقصی که درامرقضا دارم تصورنميکنم که وکالی اعليحضرت 
که فارغ ازنيازبه اثبات  ، انجام مصاحبه است،مطالبه نسخه مصاحبه مستند دعوایِ  ،ين ناشی گری مبادرت کرده باشندچن

ن است بنابراين آولی مستند تحريف وياسوء استفاده ازمصاحبه ارائه نواراصل مصاحبه است که دبيرخانه فاقد  ،است
  .مد دعوی ماھوی طرح گرددآالبه اصل نواربشود وبعد که نواربدست اول ميبايستی مط

 يا ملزم به ارائه سند ميسازد و اخوانده ر- درچنين مواردی دادگاه ،ئين دادرسی ايران مشروطهآدرقانون  – حاشيه

ن اعزام آل ن به دادگاه ممکن نباشد مانند دفاترتجاری وامثاآکارشناسی برای نسخه برداری ازسند درصورتی که انتقال 
   .ئين ھای دادرسی کشورھا بامختصری تغييروجودداردآ. اين اصل کلی درتمام ميدارد

  اما ادعاي مهم ايشان

ورده آ> راازکجا برای رضاپھلوی عنوان سيروساين است که < آنالينادعای تازه ومھم خانم بقراط ازوکالی فوکوس 
  ؟ن چيستآ وعلت

راينجا خانم بقراط ازنظرحقوقی به اين معناست که خواسته وکالی اعليحضرت طرح چنين ادعائی از طرف خواھان ود
ادعای تازه مبنی براينکه نام کوروش  ، زيرا اگرچنان خواسته ای مطرح شده بود مطالبه اصل نوارمصاحبه نبوده است

ھمخوانی  ،اصل نوارنميشد زيرا ادعای مزبور بادعوای مطالبه  چرا وبه چه دليل ضم رضاپھلوی شده است وارد دعوا
   .ندارد

، موضوع مطرح شده باشد که درھمان رديف خواسته يعنی ادعای تحريف ونادرستی ترجمه بنابراين بايد دعوی تحريف
  .راھم به خواسته اضافه کرده اند (سيروس) ضم کوروش

نھم ادعائی آاجازه چنين ادعائی رابه ايشان نميداد  ،راط وقدری ھم سابقه حضوردرمبارزه قلمیقسابقه مطبوعاتی خانم ب
   .که بعنوان مھم درحدی که مسئله تحريف راتحت الشعاع قرارداده است

  براي استحضارايشان 

مارس  مصاحبه ای بااعليحضرت داشت که مصاحبه کننده  ٣٠لمان درشماره آمجله اشپيگل   ٢٠١٠درسال  -١
قای آکوروش رضاپھلوی ويا  –شاھزاده  –عاليجناب  –اعليحضرت  –سوال کرد که شماراچه بنامم  

  قرارگيريد؟رضاپھلوی که قراربود به جانشينی پدربرتخت طاوس بنشينيد چگونه بايد خطاب 
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 مھم انديشه و عنوان برای من فرقی نميکند –اعليحضرت فرمودند اين عناوين برای من ھيچگونه اھميتی ندارد 
   .نده  سرزمينم مطرح ميکنميآمضمونی است که برای 

نھا ـبھرنامی ازعناوين باال که  يکی از آنالينجوازی است که ھرکس ازجمله فوکوس لمان آپاسخ اعليحضرت به اشپيگل 
   .است ميتواند اعليحضرت راخطاب کند »سيروس رضاپھلوی«ھمان 

  > ده کوروش رضاپھلوی خطاب کرداشپيگل رضاپھلوی راشاھزاسايت باالترين ھم پس ازمصاحبه اشپيگل نوشت  <

صحبت وبه موردی اشاره کرده اند که اشپيگل  ،لمانآبامجله اشپيگل  نجاکه خانم بقراط دراليحه خودشان ازتماسآ از
لمان است بنابراين آين ھم يک واحد مطبوعاتی ورسانه ای نالآفوکوس  نجا کهآواز به عذرخواھی ازايشان شد ناچار

  .جالب باشد آنالينرای خانم بقراط وھم وکالی فوکوس موضوع ميتواند ھم ب

شنائی ايشان باشاھنشاه آکه بسياردقيق ومستند تھيه شده واز کيفيت  [شھبانو] زندگينامه فرح پھلوی در  -٢
وفعاليت ھای اجتماعی وبسياری مراتب  ديگر ازجمله چگونگی تخصيص عنوان شھبانو بجای ملکه باعکس 

   :اب فرزندان علياحضرت باذکرتاريخ تولد نوشته استھای تاريخی ودلنشين ياد کرده درب

  >مدآ پھلوی به دنيا ده ماه بس ازازدواج علياحضرت فرح پھلوی وليعھد ايران بانام واالحضرت کوروش رضا<

   ؟، کوروش رضاپھلوی استيانام رضاپھلویآ ؛درسالھای مبارزه خبرنگاری ازعلياحضرت سوال کرد

  >ايشان بنام رضاپھلوی استشناسنامه علياحضرت فرمودند <

واين بدان معنی  نرامحکوم و غيرواقع دانستندآعلياحضرت نه تخلص نام کوروش رابه رضاپھلوی تکذيب کردند ونه 
است که نام شرعی وقانونی اعليحضرت رضا ست ونام انتصابی ايشان کوروش رضا ست وبه عبارت ديگر کوروش نام 

   .اشتند ويک نام ايرانی وتاريخیان يک نام اسالمی ددوم ايشان است چنانکه بيشترايراني

اعالميه ای منتشرشد باتصوير  »سبز شاھنشاھی«ازسوی سازمانی بنام  ،درماجرای رای من کجاست -٣
> وبعد درذيل ھمان رای من اينجاستريامھر ودرباالی تصويرشاه نوشته شده بود <آاعليحضرت وشھياد 
کوروش رضاپھلوی شاه ايران ھست  ران رژيم شاھنشاھی راانتخاب کننداگرمردم درايتصويرنوشته بود <

.......«  
اگرماسبزيم اعالميه ای منتشرکرد ونوشت < »برانداز سبز«بنام  ٢٠١٠يک سازمان سلطنت طلب ديگردرسال   -۴

اعليحضرت راباعنوان شاھزاده سيروس رضاپھلوی  ١٣٨٩وبعد پيام نوروزی سال  >سبز براندازھستم
   .منتشرساخت

نھا عمال حاکم برمبارزه بود عنوان آدرسالھای نخست مبارزه که سازمان ھای سلطنت وفعاليت ونشريات    -۵
 ، زمانی بود که ھيچ ايرانی خارج ازن زمانآو ،معمول وجاری بوده استاعليحضرت کوروش رضاشاه دوم 

ميز آتخاب نام ھای تحقيرپھلوی وشاھزاده خطاب نميکرد يادمان باشد که ان اعليحضرت رابه نام رضا کشور
   .برای اعليحضرت بوسيله جبھه نجات امينی وبختياربجريان افتاد

تصورميکنم که ھمين نمونه ھاوشھود برای رفع سوء تفاھم خانم بقراط کافی باشد وبھتراست برويم بدنبال بقيه بدھی 
   .تحريرقبلی

  كمي مثل حسين شريعتمداري 

ھمانطورکه معمول حسين شريعتمداری است که براحتی سلطنت طلبان رامشيرومشارھرحرکت اتھامی ميسازد خانم الھه 
. نظربه  رضاپھلوی استفاده کند خط داده اند که ازنام کوروش آنالينرامتھم کرده که به فوکوس  بقراط ھم سلطنت طلبان

  :ورده شودآاھميت موضوع بھتراست عين عبارت ازاليحه ايشان 
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 ازياخبرنگارش ميداند که برخی آ؟ وردهآ، ازکجاراکه درترجمه فارسی اصال حذف شدهبرای نمونه نام سيروس < 
 ؟ ازسيروس ميخوانند معلوم نيست به چه دليل وی را ،جای ميگيرند طرفداران رضاپھلوی که عمدتا درحلقه افراطيون

، ن باخبرشده باشدآمزبورفکرکرده بااين نام که بھرحال ازيک جائی بايد از؟ ياخبرنگار؟ چه کسانیبه او خط داده اند اکج
  بخرج داده ا ست .......> را ابتکار

ميتوان گفت که جاعل وتحريف  ،به اينکه درمتن فارسی عنوان کوروش حذف شده است بااعالم خانم بقراط  -حاشيه

   .کننده دبيرخانه ھم ھست

  حضار خانم بقراطتبراي اس

. ن تعيين کرده است شامل افراط نميشودآھرچيزی راکه قانون وياشرع حدی برای  ،عنای زيادی ازحد استافراط به م
بدعت وگناه ودرنھايت به ارتداد ختم ميشود وزياده روی وافراط درقانون ھم  تعبيربه زياده روی دراحکام شرع تعبيربه 

دم باشد مانند آن دست خود آاموری اطالق ميشود که حد افراط وافراطی به افراد و .ميشود شناخته به قانون متجاوز
   .نھاآعشقبازی وامثال  ،خوردن

البته برای  ،نان نميشودآن است لذا صيغه افراطی متوجه آنظربه اينکه فلسفه سياسی سلطنت طلبان قانون اساسی ومتمم 
   .ان بزنند امری عادی استشی به سلطنت طلبکسانی که بھرمناسبتی ميخواھند نيامثال حسين شريعمتداری و

  خانم بقراط وترجمه

  .ارائه داده اند را راکه کارخودشان معرفی کرده اند آنالينمصاحبه فوکوس ترجمه ايشان 

ن به آتحويل نداده وکارتحويل  آنالينتاکنون فوکوس  را ن است که اصل نوارآبنده متوجه نشدم درحاليکه جريان گويای 
  ؟کرده اند نراترجمهآ ،چگونه خانم بقراط ،وکيل ودادگاه کشيده شده است

معرفی کرده اند که البته مقصودشان ھمان ترجمه تحت الفظی ويا  >موبه مو< خانم بقراط ترجمه خودشان را ترجمه 
زيرا چنين ترجمه ای  ،لغت به لغت است که چنين ترجمه ای معمول ترجمه کتاب ومصاحبه ومقاالت وغيره نيست

، نآقربيشتر مفسرين اسالمی  .، مطلوب شايسته ای به خواننده وياشنونده نميدھدبمناسبت اختالفات دستوری درزبان ھا
   .ن گرفته استآخيانت به قر نراآگناه ميدانند  مکارم شيرازی  ترجمه تحت اللفظی قران را

قراردادھا ی حقوقی مورد  –درترجمه اسناد حقوقی دادگاه ھای حقوقی  »موبه مو«ترجمه  تحت اللفظی وبقول خانم 
قرارداد وقوف  طرفيين به قصد وانشاء ھاواژ که دادگاه باتوجه به معانی اختالف وقرارداد ھای بين کشورھا معمول است

قرارداد ھای بين کشورھا نوشته ميشود که درصورت ه برای اجتناب تعارضات درترجمه بھمين دليل است ک ،حاصل کند
   .> نوشته شده مالک استزبان يکی ازطرفين قرارداد اختالف متنی که به فالن زبان <

انتقال مفھوم بيان به عامه درعبارت وزبان که متوجه < مول ومتداولی ھست، ترجمه معللفظیدرمقابل ترجمه تحت ا
ھوم است نه معنای ــــفـــمقصود ھمان حفظ م مترجم بايد رعايت امانت رابنمايد . اينکه گفته ميشود >نھاستآشنای آ

   .واژه ھا

يقه خود واژه ای ر ابرای انتقال نظربه اينکه واژه ھا درزبان ھا بامعانی مختلف ولی متجانس ھمراه است  مترجم به سل
   .ن انتظاری ناموجه استآ ترجمه مصاحبه ھا بااصل . به اين دليل است که انتظارتطبيقمفھوم انتخاب ميکند

 شده ولمانی مصاحبه، ازاسباب تحريف ونادرستی مصاحبه آلمانی درمتن آبراظھارخانم بقراط عدم رعايت دستورزبان  بنا
 > خوشبختانه بزرگواری فرموده ون دقت الزم صورت نگرفته استآرخی جمالت درترجمه وجه شرطی بنوشته اند <

برای نمونه رضاپھلوی ورده اند (آنمونه ای  ،> کرده باشندوجه شرطیبرای اينکه به امثال بنده کمکی دردرک <
> وزش بدھد تاامکان پذيربشودمآپدرم براين باوربود که بايد ابتدا به مردم تاحدی <نميگويد  آناليندرپاسخ فوکوس 
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موزش رادراختيارمردم قراردھد تابتوان دمکراسی راتحقق آپدرم براين باوربود که نخست بايد حدی ازبلکه ميگويد <
  بخشيد>

درترجمه يک فعل کمکی ووجه شرطی ناديده گرفته شده است وفعل غلطی که درجمله وجود بعد خانم توضيح داده اند <
   .ستش دادن به فاعل نسبت داده شده اموزآندارد يعنی 

ازکمکی که خانم برای تفھيم موضوع فرمودند بنده متشکرم ولی باتوضيحی که دادند بيشتر گيج وخنگ شدم واساسا 
   .نفھميدم که مسئله متوجه امتحان دستورزبان است ويا دريافت ھای سياسی وعقالنی ازيک مصاحبه

  .ی که خانم ارائه داده اند اين تحريررابی نياز ازتوضيح ميسازدقرائت خوانندگان اين تحرير ازنمونه ا

  از ف تافرحزاد

 کامال ،حتی يک واژه تاچه رسد به عبارتی حساسيت دارند که باشنيدن نچنان نسبت به مسائل عقيدتیآاھل بيان وعقيده 
فرقه ودسته سياسی متصل است  ند که به کدام ندرک ميکنند که گوينده چه عقيده دينی وياسياسی دارد وکامال حدس ميز

  ١ .شودمي لمانی درک مقصودآيق دستورزبان راط  تصورکند که باتزکه خانم بقر مانند بنده خنگ باشدطرف  نقدر،آ مگر

> استفاده ميکند نه رعايت دستورزبان واين سيره که چندان مطلوب مصطلحنوشته ھا وبيشترصحبت فارسی ازسبک <
روزھا نوشته ھائی ازايرانيان داخل کشورديده ميشود که خواندنش ھم برای ناست اي بسرعت درجريان حرکتھم نيست 

   .. سبک مصطلح دستورزبان ھارابه بايگانی تاريخ فرستاده استبسياری ازمامشکل است

 موزش وپرورش آزادی ھای سياسی با آريامھرچندين نوبت ازرابطه آبرای استحضارسرکارخانم عرض ميشود  شاھنشاه 
نکه درمفھوم ومحتوا يکسان است ولی درعبارات وبکاربردن آ ئل رفاھی بياناتی داشته اند که بااوحتی مسايران مردم 

فراموش نکنيم که اعليحضرت رضاشاه دوم ھم ازقول  ،دررعايت دستورزبان مالحظه نميشود ،واژھا انتظارخانم بقراط
  .پدرشان اظھارنظرکرده اند

  شاه بالقوه نه شاه بالفعل 

   :نوشته اند ،مده که بحث پذيراستآرنظری ازخانم بقراط دراليحه ايشان اظھا

 صحبت پادشاه بالقوه قانونی ايران بوده وھست  تمام<به کمال خانم توجه فرمائيد   >است رضاپھلوی تازنده<
گشت ولی  ، قانون اساسی ازمحتوا تھیمتمم قانون اساسی باتصويب>  وبعد اضافه کرده اند <ن استآبرسربالفعل شدن 

. بالقوه بودن پادشاھی قانونی وی نيزيک واقعيت تاريخی است  امروز قانون اساسی ھيچيک ازدورژيم به کارايران نميايد
رضاپھلوی تازنده است طبق قانون مشروطه پادشاه بالقوه ايران بوده وھست ومسئله تمام بالفعل شدن قانونی اين 

  ؟>ينده سپرده است چه عيبی دراين برخورد وجود داردآوقانون اساسی  نرابه اراده مردمآست که وی ا پادشاھی

اپخته وخام ن حرفھای بسيارنآم قانون اساسی ازادعای ايشان درباره بی اعتبارشدن قانون اساسی بمناسبت تصويب متم
  .رربختيارميباشداست که دقيقا ناشی ازادعاھای مک

داند چرا درخطاب کردن يشان رضاشاه دوم رابالقوه شاه قانونی ايران مياگرا ؛، يک سوال ھمگانی باشدشايد اين سوال
درکجای قانون وياسنت مشروطيت ايران تفاوتی بين شاه  ؟دنی وتقريرقانون رارعايت نميکنايرا گسنت وفرھن ايشان

   ٢. تن اسآوردی جعل نسبت به قانون اساسی ومتمم آمن در ؟ اين واژھایبالقوه وبالفعل گذاشته شده است

                                               
فضل وبزرگنمايی وارد مقوالتی می شوند که به اين است که برای اظھار » کيھان لندنی«مرسوم نوشته ھای از نمونه خانم بقراط و طيف ھای  -  ١
 ک- ضوع ربطی ندارد وفقط برای ابراز خودنمايی در آنجا گنجانده شده است. حمو
؟ پس از وارد شدن متمم آن بی اعتبار انگاشته شود چطور متمم می تواند به قانونی که بی اعتبار شده است متمم باشد؟ ١٩٠۶اگر قانون اساسی  -  ٢

 ک- ح اسی رژيم اسالمی پذيرفته نيست ايرانی بدون قانون اساسی ايرانی قلمداد نمی شود.قانون اساگر  اين مورد ھم از آن حرف ھا است.
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