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  اليحه اي پيرامون مصاحبه بي بي سي

  با اعليحضرت
  حقوقدان -امير فيض

  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٢

  

. مصاحبه، جدل، مناظره، مشاجره، جر و بحث که همه در يک رديف هستند هريک از ضوابتی مورد قبول تبعيت مينمايند
  . تاصولی که در مصاحبه بکار گرفته می شود و بصورت يک عرف مطبوعاتی پايدار گرديده به قرار زير اس

حالت پيشنهاد از طرف مصاحبه کننده با مصاحبه شونده را دارد بنابراين رد ويا قبول آن برای مصاحبه : مصاحبه -١
 .شونده محفوظ است حتا می تواند قائل به شرط و شروط هم بشود

 . در جروبحث و استنطاق وجودندارد طبی طرفی مصاحبه کننده، شرط اصالت مصاحبه است؛ اين شر -٢
موضوع مصاحبه، يعنی برای مصاحبه شونده کليت موضوع مصاحبه روشن باشد و اگر موضوع مصاحبه واحد بودن  -٣

ه و حق مصاحبه شونده اين است که از موضوعات مورد مصاحبه يعنی سئواالت هم دمتعدد است تکليف مصاحبه کنن
 .آگاه بشود

ين رويه مورد عمل کسينجر بوده است بعالوه آگاهی از موضوع مصاحبه و محدود بودن موضوع، چيز ناخوشآيندی نيست، ا
اينکه کسينجر بعد از پايان مصاحبه نوار گفتگو را شخصا می شنيد و اگر حک و اصالحی الزم داشت انجام ميداد و سپس اجازه 

  ) ١٩٨۵مصاحبه ويليام شوکراس با جان برت آوريل .  (استفاده از آنرا ميداد

  . خاص خودشان را داشتند روش شاهنشاه ايران هم در مصاحبه ها

  : ويليام شوکراس نوشته است

برخالف بسياری ازدولت مردان غربی شاه هيچگاه در گذشته از مصاحبه ها شانه خالی نکرد و از پاسخ دادن به سوالی «
  » نو ضبط شود خودداری ننمود و مانند کسينجر تقاضا نکرده بود که سواالت را قبال به اطالع او برسانند و يا تمام مصاحبه از

همه ميدانيم که اين حسن نيت و بزرگ منشی شاهنشاه ايران در مصاحبه های سالهای قبل از شورش تاچه حد مورد سوء 
  . وتعبير های نادرست  خبرگزاری ها شداستفاده 

ته ويا انجام مصاحبه به منظور رفع ترديدها از رويدادهای واقع ويا حاضر است که مصاحبه شونده در آن نقشی داش -۴
 .دارد

مصاحبه به مناسبت رويداد های حاضر ومبتالبه مردم بدان جهت صورت می گيرد که اوال مردم آمادگی قضاوت نسبت  -۵
به اظهارات مصاحبه شونده را بمناسبت تازگی رويداد دارند و ديگر اينکه مصاحبه شونده کمتر نياز به تدارک حافظه 

موضوعاتی که جنبه تحقيقاتی دارد و يا موضوعاتی که زمان ها از آن بنابراين . و مطالعه برای پاسخگويی دارد
 . گذشته است معموال جای قابل قبولی در مصاحبه ندارد و يک کار تحقيقی و تاريخی است

 . حق مصاحبه شونده است که به پرسش هايی که مايل نيست جواب ندهد -۶
پس از (بت کند و اگر مصاحبه شونده احساس کند مصاحبه کننده امين است که عين اظهارات مصاحبه شونده را ث -٧

توضيحاتش ناقص بوده ويا بيانگر آنچه که مايل بوده بگويد نبود ويا آنچه که انتشار يافته منطبق با ) پايان مصاحبه
 .اظهارات اونبوده است حق دارد نظرخودرا به مصاحبه کننده ابالغ کند و يا مستقيما از رسانه های گروهی پخش نمايد
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مصاحبه چون جبنه اعتراف واقرار دارد و عليه مصاحبه شونده قابل استناد است بنابراين مصاحبه شوندگان بايد به  -٨
اين مسئله اساسی وچار چوب مسئوليت های ناشيه از آن دررابطه با مصاحبه توجه داشته باشند و چه بسا که دامها يا 

 .تور مصاحبه بافته شده باشد
و باور های شخصی و اعتقادی خود مصاحبه را  ضاز حب و بغ ررعايت ادب و احترام وکال بدومصاحبه کننده بايد با  -٩

مطرح و جلو ببرد، مصاحبه شونده اگر خالف آنرا درک کند می تواند با اعتراض مصاحبه را قطع کند ويا پس از 
 . يکبار تذکر به قطع آن اقدام نمايد

ننده پاسخ روشن وکوتاه بدهد بطوريکه عامه درک مطلب نمايند مصاحبه شونده بايد به پرسش موضوعی مصاحبه ک - ١٠
مصاحبه شونده اگر در پاسخ، به حواشی ويا موضوعاتی خارج از سوال بپردازد، به مصاحبه کننده اجازه داده است  –

واينجاست که مصاحبه شونده به دامی گرفتار می شود که خودش آنرا گسترده . که از موضوع مصاحبه خارج شود
 . ستا

شگرد کار مصاحبه کنندگان همين است که مصاحبه شونده را به حواشی ميکشانند تا هدف نهائی و منظور از تدارک مصاحبه 
ردکه نه احاطه به موضوع دارد و نه اساسا در يمصاحبه شونده، تحت قيدی از سواالت متعدد قرار ميگ.  را بدست بياورند
  . صالحيت اوست

» يدانمــــــمـــــن«است و جواب بسيار مشکل، روی نا برابر قراردارند، سوال بسيار آسان تدر ميدان مصاحبه دو نير
آنقدر نميدانم برايم مهم است که ميدانم را «يکی از بزرگان گفته است . دل را تا حدودی فراهم کنداوزنه ای است که ميتواند تع

  .» فراموش کرده ام

وسطح فکر سوال کننده است ولی مصاحبه شونده در موقعيت مسئوليتی قرار دارد گرچه ماهيت سئوال نشانگر شعور و دانش 
  . که مصاحبه کننده از آن دور است

  ؛ و اما بعــــــــد

. و بکارگردانی عنايت فانی انجام گرديده ٢٠٠٩دسامبر  ١۵سی، در تاريخ  –بی  –مصاحبه مورد نقد، از سوی خبرگزاری بی 
  . از مخالفين رژيم سلطنتی ايران و از طيف چپ فعال بوده که سالها قبل ايران را ترک کرده استگفته ميشود که عنايت فانی 

  : موضوع مصاحبه

  : موضوع مصاحبه چنين عنوان شده است

 آگاهی از نظر اعليحضرت درباره آنچه که در کشور می گذرد، -١
 چه کسی را مسبب آنچه بر سر خاندانش آمده ميداند -٢
 می بيند آينده خودش را چگونه -٣

  : سوال اول با مقدمه ای چنين پياده شده است

  » شما چقدر خوشبين هستيد که در آينده دوريا نزديک به ايران بازگرديد« 

اعليحضرت مطالبی ميفرمايند که مصاحبه کننده پاسخ اعليحضرت را چنين می گيرد که اعليحضرت اميدوار هستند که به ايران 
  . بازگردند

ی به اين نتيجه ميرسيم که سئوال مصاحبه کننده، به جواب سيده و بدون اينکه مصاحبه کننده ترديدی را با يک نگاه اجمال
ِ                                                                           دراين جواب يافته باشد، اعليحضرت مطالبی م يفرمايند که باب سئوال و جواب مختومه را مجددا افتتاح می فرمايند و در حقيقت                                         

  . ز گليم خودش خارج کندبه مصاحبه کننده امکان ميدهند که پای مصاحبه را ا
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  ببينيم بيانات ايشان که بنظر غيرالزم می آيد چيست؟ 

من اعتقاد دارم نظام های توتاليتر درنهايت محکوم به شکست هستند چون تاريخ نشان داده،که چنين فضائی در هيچ جا قابل «
ق اروپا درزمانی که ديوار آهنين بود، حفظ نيست، در شوروی ديديم و می بينيم، در منطقه خودما امروز هست، دربلوک شر

امروز وقتی  - ،درکشور های آمريکای التين که ديکتاتوری های نظامی بودند در آفريقای جنبوی که حکومت نژاد پرست بود
که هم فاشيست، هم توتاليتر است و هم بنوعی نژاد پرست بعيد ميدانم که چنين شرايطی قابل  درمورد نظامی صحبت ميکنيم

سال قدمت داشته ودرطول تاريخ خود از انواع گرفتاری ه باشد بخصوص برای کشور و ملت، فرهنگ و تمدنی که هزار ها ادام
  » .های متعدد برآمده بنابراين، اينبار نيز از اين وضعيت سرافراز برخواهد آمد

اند محکم و مستدل بفرمايند وبالی می  فرمايشات اعليحضرت که در واقع خواسته اند پاسخی را که به سئوال مصاحبه کننده داده
  . شود که مصاحبه کننده را در جهت مقاصد پليد خود به حرکت درآورده

  : پليدي نيت مصاحبه كننده تماشائي است

خيلی جالب است آقای پهلوی که شما در بين همه کشور های توتاليتر که نام برديد از کشور های « : مصاحبه کننده می گويد
  » مريکای التين نامی از ايران نبرديدمختلف از آ

  : به پاسخ اعليحضرت توجه کنيد

  »...خوب، برای اينکه گفتم ذات اين نظام«

  . فورامصاحبه کننده سخن اعليحضرت را قطع و ميگويد من منظورم نظام پادشاهی بود قبل از انقالب

  . ی شودهمينجا، شيطنت، ناجنسی و کينه ورزی وغرض مصاحبه کننده کامال روش م

با آنکه اعليحضرت در توضيحات خودشان به نظام جمهوری اسالمی اشاره کامل داده اند و با آنکه اساسا مسئله روز، مسئله 
نظام جمهوری اسالمی است و با آنکه سوال قبلی مصاحبه کننده در رابطه با جمهوری اسالمی بوده که پاسخ آن داده شده، 

  » مقصودم نظام پادشاهی بود قبل از انقالب«: حرای کربال زده و می گويدمعهذا مصاحبه کننده يکدفعه به ص

اظهار نظر در مورد . اظهار نظر در باره نظام پادشاهی ايران يک کار تحقيقی است و امری نيست که نظر بتواند بيانگر آن باشد
ظهار نظر نسبت به مذهب و اديان بايد از نظام پادشاهی همانند اظهار نظر در مورد مذهب تشيع و اسالمی است، همانطور که ا

سال بايد از بنياد شروع و به نتيجه  ٢۵٠٠ع شود، اظهار نظرنسبت به نظام پادشاهی ايران هم بمناسبت سابقه اقرانی وپی شر
ترازو برسد وانگهی اگر مقصود مصاحبه کننده دوران سلطنت شاهنشاه آريامهر بوده است، عملکرد يک نظام بايد کال در ميزان 

انگشت روی يک کار نادرست گذاشتن قضاوت درست و عادالنه نيست، در اسالم هم مجموعه کار های . وقضاوت قرار گيرد
  . خوب و بد يک انسان نزد خدا ترازو می شود،نه يک گناه ويا يک ثواب

ت ولی برای اهل علم وبصيرت عوام اظهار نظر نسبت به سئوال مصاحبه کننده با يک کلمه خوب ويا بد پايان يافته اس برای
  . سئوال مصاحبه کننده سوالی نيست که بتوان بصورت مصاحبه پاسخگوئی کرد

باری اعليحضرت مطالبی در پاسخ به پرسش ناموزون و خارج از موضوع که کامال نشانگر برنامه سازی مصاحبه کننده است 
م گفته شده، معهذا، طرح آن جست و خيز مزورانه ای را به به مطالبی ميپردازندکه با آنکه اصالت دارد وبارها و بارها ه

  . مصاحبه کننده می دهد

بسيار خوب، ما به مسائلی که امروز درايران ميگذرد برميگرديم، ميتوانم نظر شمارا در اين مورد «: مصاحبه کننده می گويد
عمال عليه نظام پادشاهی شوريدند و پدر شما را از بدانم ولی اگر اجازه بدهيد کمی در گذشته بمانيم، سی سال پيش مردم ايران 

سلطنت ساقط کردند وبطريق اولی واليت عهدی شماهم منتفی شد؛ شما االن که برميگرديد و نگاه ميکنيد فکر می کنيد مقصر 
  . »ی بود و چه چيز وچه کسانی باعث شدندکه نظام پادشاهی در ايران تغيير کندـک
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  : پاسخ اعليحضرت را بشنويم

  » مسئله من اين نيست که چه نظامی بود يا نبود ويا چه برخوردی بانظام بود اين بحثی است که ميتوان در تاريخ جستجو کرد«

ولی اعليحضرت به اين احاله موضوع به تاريخ که واقعاهم هدايت درستی است قانع نبوده اند و باز کالم را به پرواز درآورده 
زی که سوال شود، اعليحضرت خودرا شاخص يکننده جسور و منتظر فرصت فهماندند که از هرچاند و با بياناتشان به مصاحبه 

  . و صالح برای پاسخگوئی می دانند حتا همان چيزی که خودشان عقيده دارند پاسخ آنرا بايد درتاريخ جستجو کرد

  : گفته هاي دردسر ساز اعليحضرت

  » ...می گرفتند؛ نبود فضای آزاد سياسی بودبنظر من ايرادی که در آن زمان به نظام آن زمان «

ُ پاسخ اعليحضرت م  فضای باز سياسی که . وجه به نظر نمی رسيد و ميدان تجاوز از حد را برای مصاحبه کننده فراهم ميسازند              
يست، مورد استفاده اعليحضرت قرار گرفته يک امر نسبی و از يک تعريف جامع و فراگيروقابل قبول جوامع سياسی برخوردار ن

ی و باز و بسته در يک جامعه با توجه به عوامل بسياری از قبيل مالحظات تاريخی، ساظهار نظر نسبت به کم و کيف فضای سيا
عادات، و باورها و فرهنگ و منش ودين و رسم و رسوم از يکطرف واز طرف ديگر موقعيت سياسی و اقتصادی کشور و 

  ١ .اردآموزش های سياسی ودموکراتيکی مردم بستگی د

چنين حکمی چون مستند ندارد . سال حکم داد ٣٠سال سلطنت ايران آنهم پس از  ٣٧نميتوان در يک جمله نسبت به دوران 
  . باطل و بی اعتبار است

وق بشر را قشرائط حاکم برجهان آزاد، دولت های معروف به دمکرات بودن و آزاديخواه ومدعيان دارای فضای باز سياسی وح
ری مخالف با آزادی های فردی وحقوق بشر اتخاذ کنند و با وضع قوانينی بسياری از آزاديها را مخدوش بيه تداناچار ساخته ک

  .سازند

  : حاشيه

باز سياسی بايداين بررسی حتمی انجام شود که آيا هدف از محدود بودن  یدرمورد اظهار نظر نسبت به بودن ويا نبودن فضا
هايی بوده تا جامعه را به قبول و هضم آزاديهای سياسی آماده سازد يا خير هدف سلب  آزادی های سياسی، فراهم کردن زمينه

جامعه ای که در فرهنگ سنتی و دينی تربيت ملی اش آزادی . ياسی بطور کلی از جامعه بوده استحق حاکميت و آزادی های س
سطح دانش عمومی برای  تربيت وباالبردن سياسی نداشته و آنر نمی شناسد، بايد از طريق بهبود وضع اقتصادی و تعليم و

و اين همان روش و سياستی بود که شاهنشاه ايران آنرا دنبال می کرد . استفاده معقول از فضای بازسياسی کار آمد بشود
  ٢) پايان حاشيه) (مستند مصاحبه های ايشان(

ــ ل«ک مصاحبه کننده که از اشاره اعليحضرت به نبود آزاديهای سياسی، به اصطالح، ي گرفته  بدنبال بقيه اش رفته و »   ُ  ب
عمال مردم عليه نظام پادشاهی شوريدند و پدر شما را از سلطنت ساقط کردند و بطريق اولی واليت عهدی شما ... «:  ميگويد
   »ب است؛ شما فکر ميکنيد،مقصر کی بود و چه کسی يا چيزهائی باعث شدند که نظام پادشاهی در ايران تغيير کندقلهم من

                                                            
چرا شما همه آزادی های سياسی را در کشور برقرار نمی «و با اوريانا فاالچی در پاسخ به اين پرسش که شاهنشاه آريامهر در يک گفتگ - ١

آيا شما از فرهنگ، از ميزان سواد، از ميزان ارتباط بين روستاها ويا بين طبقات مختلف کشور من آگاهی داريد؛ آيا «: گفته بودند» کنيد
  ک-ح» بيشتر از من است؟ ای اين کشورو تسلط شما به رسم و رسوم وباوره آگاهی

  
» سپاه دانش؛ بهداشت، و کشاورزی«داده نشد؛ اگر اثرات » شاه و مردم انقالب سفيد«شوربختانه فرصت کافی به موثر واقع شدن نتايج  - ٢
نه گروهی بی وطن رسانه های گروهی به روستا ها و نقاط دورافتاده کشور فرصت کافی بدست آورده بود و با شورش عجوال گسترشو 

  ک-ح. نابود نشده بود امروز شايد ايران يکی از نمونه های دموکراسی در جهان می بود
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ار که جواب مصاحبه کننده است به مصاحبه کننده نمی دهند و برعکس ياعليحضرت پاسخ محکم و مستند به اسناد و شواهد بس
تصور می کنند که با تقسيم کردن مسئوليت بين نظام پادشاهی و مخالفين وقدری هم دول خارجی، به پرسش مصاحبه کننده 

  . پاسخ داده اند

تظر يک اقرار قاطع است و پاسخ اعليحضرت را نه اينکه کافی ندانسته بلکه آنرا فرار از بيان حقيت درحاليکه مصاحبه کننده من
  : اتهام ميداند؛ لذا می گويد

و شما والی است که مدام از شما پرسيده می شود ئپردازيد و اين س شما چه بخواهيد و چه نخواهيد مجبوريد به اين مسئله به«
  » نظر شما در اين مورد چيست و مشکل در کجا بود که بايد به آن جواب بدهيد

  :مصاحبه تبديل به استنطاق و بازجوئي مي شود

معموال  دــايــبو  مجبوريدمالحظه می فرمائيد که سئوال مصاحبه کننده تبديل به يک سئوال استنطاقی می شود و واژه های 
  (!)پاسخ بکارميرود برای دريافت شكنجه و خشونتزمانی بکار می رود که پشت بند آن 

متاسفانه، اعليحضرت به اين نحوه سوال کردن که با تهديد همراه است و گويای رابطه متهم و بازجوست و نقض شرائط 
حقوقی مصاحبه ميباشد اعتراضی نمی فرمايند، درحاليکه حق بود با تذکر به مصاحبه کننده زمينه عذرخواهی اورا فراهم می 

  . سعه صدر خودشان را نشان می دادند و هم تسکينی بود برای هوادارانشان ساختند که هم بزرگواری و

اعليحضرت در مقابل اين سوال توام با بی حرمتی، بجای آن تذکر الزم، پاسخ خودشان را در عبارتی شروع می فرمايند که بوی 
  کننده افزوده می شود، ضعف و استغاثه ميدهد و عالوه برآن اشاره ای دارد که بتجری و ميدان داری مصاحبه 

به رژيم می گفتند که پادشاه از مسئوليت قانون اساسی عدول کرده وپافراتر گذاشته و حکومت را  عده ای از معترضين... «
  » گرفته واين خالف قانون اساسی است و بسياری از کسانی بودند که آن زمان در جستجوی قانون اساسی بودند بدست خودش

پاسخ بدهيد به همين مطالبی که «: د، بالفاصله همين بيانات اعليحضرت را مستند قرارداده و می گويدمصاحبه کننده مترص
خودتان مطرح کرديد که پادشاه قانون اساسی را زير پانهاده بود و دولت و کابينه ونخست وزير و تمام دستگاه اجرائی و دولتی 

  » ر موثر بود که انقالب رخ دهدبی معنی شده بود و عمال در دست يکنفر بود اينها چقد

  : به شيطنت بازي هاي مصاحبه كننده نگاه كنيد

از ديگران  رانقل قولهمانطور که در بيانات اعليحضرت مشاهده می شود، ايشان، مسئله ناديده گرفتن قانون اساسی  -١
باشد، نقل قول را حذف  کرده اند، نه عقيده خودشان، ولی مصاحبه کننده برای اينکه مصاحبه اش برای خودش مستند

 . و اظهارات را منتسب به خود اعليحضرت کرده است
عبارت اعليحضرت يعنی نقل قول ايشان را با آنچه مصاحبه کننده برداشت کرده تطبيق بفرمائيد که تا چه اندازه  -٢

 تحريف و گشاده بازی شده است

يگزين بی طرفی و صداقت ساخته به مصاحبه شونده حق اين اعمال و رفتار ها که پسندمصاحبه نيست و عناد و دشمنی را جا
که بکار برده از » تروکی«بفهمد که  کننده ميدهدکه الاقل به احترام اساس مصاحبه به مصاحبه کننده تذکر بدهد تا مصاحبه

  . درک و فهم مصاحبه شونده دور نيست

  : پاسخ حق و درستي كه بايد داده مي شد

   پاسخ های مصاحبه شونده؛  اليحه ای برای تکميل و اصالح
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يکی از طرق ابطال ادعادی ناموجه صرفنظر از ارائه شاهد و سند اين است که فرض برآن گرفته ميشود که ادعا صحيح باشد، 
. ن ادعا به اثبات می رسدالسپس آثار صحت آن ادعا يا آنچه روی داده به تطبيق کشيده می شود و از اين طريق صحت و يا بط

يا فرض الحکم يا امثال آن » فرض الصحه«يقه که در علم جدل موصوف شده، يادم نيست فکر کنم چيزی شبيه به نام اين طر
  .باشد

حال، فرض ميکنيم، که مخالفت با شاهنشاه ايران، به علت عدم رعايت اصول قانون اساسی بوده و دراثر همين مخالفت ها بوده 
  . دهانقالب اسالمی به نتيجه رسي] به اصطالح[که 

اند و  -آثار مترتب براين فرض يکی اين است که مخالفين مردمی آزاديخواه، معتقد به حق حاکميت و اجرای قانون اساسی بوده
آنهم درحدی که چشم خود را برهمه پيشرفت های مملکت بسته وفقط به علت عدم رعايت قانون اساسی و در نهايت ناديده 

  . يام کردندگرفتن حق حاکميت آنها، عليه سلطنت ق

است که چنين مردمی با چنين هوشياری وحساسيت به  قبول اين حالت يک نتيجه ومانع بزرگ منفی را بوجودمی آورد و آن اين
قانون اساسی جمهوری (اجرای قانون اساسی چگونه ممکن است به قانون اساسی جايگزينی رای بدهند که آن قانون جايگزين 

    ٣. ميت به مردم نيست تا چه رسد که مسئله اجرای آن خواست آنان باشداساسا قائل به حق حاک) اسالمی

نزيه رئيس کانون ] حسن[سنجابی استاد حقوق، ] کريم[نگاه بفرماييد چه کسانی به قانون اساسی جمهوری اسالمی رای دادند، 
نی در مجموع همه کسانی که ، تمامی اعضای جبهه ملی، يع(!)بازرگان وتمام اعضای نهضت آزادی] مهدی[وکالی تهران، 

، يکی از کسانی که از پيشگامان مخالفت با شاه و (!)از طرف شاهنشاه ايران بودند  مدعی عدم اجرای قانون اساسی مشروطه
نظام پادشاهی ايران بود،همين آخوند منتظری بود که امروز خبر بدرک واصل شدنش منتشر شد، عقده سياسی و اجتماعی او 

ا ما هستيم، طلبه ها دانشجويان وبقيه مردم کف هستند؛ پادشاهان برمردم حاکمند و ما برپادشاهان حاکميم علم«: چنين بود
  ). صادق تازی معروف به امام هم همين مهمالت را گفته است(

  (!) آيا چنين موجودی برای حاکميت مردم حقی قائل بود که مسئله قانون اساسی تا چه رسد به رعايت آن مطرح باشد؟؟ 

قائل به حق حاکميت » کف«به حساب می آورد، ممکن است باور کرد که او برای » کف«  را آيا چنين فردی که توده های مردم
خوردن از اين بيشتربا اين چنين کسی که چنان افکار و عقايدی ارائه می  واجرای قانون اساسی است؟؟ خوش باوری و فريب

دهد که از مغز هيچ آدمی در جهان حتا مستبدترين افراد هم بيرون نمی آيد مستحق تجليل حقوق بشر است؟؟ يا اينها همه بهانه 
  . (!)است

چنين قائل به تخصص حق ن وند جنايتکاری که اياز آخ شددی و حق حاکميت بازاآيا قابل قبول است جامعه ای که خواستار آ
امری عادی . که نه حق حاکميت را می شناسد و نه دنبال آن است ای حاکمتيت مطلق به آخوند است تجليل کند؟  البته جامعه

  . دنداست، همان جامعه ای که کسانی مدعی اند به لحاظ ادعای عدم اجرای قانون اساسی عليه رژيم پادشاهی ايران قيام کر

آيا عقالئی است و می توان پذيرفت، جامعه ای که برای احقاق حق سياسی خودش قيام می کند دريک تصميم دستجمعی همان 
  !حق را بکلی ازخودش ساقط کند؟؟  مسلما خير 

  !آيا ممکن است کسانی که از گرمای هوا ناراحت هستند خودشان را به کوره های آتش بياندازند؟؟ مسلما خير

  : اي در كنار متن حاشيه

                                                            
ر پاسخ درصورتی که د. نکته بسيار ظريفی است که همواره بايستی به رخ کسانی که به دوران شاهنشاهی ايراد می گيرند کشيده شود - ٣

با » مال زده ها«چطور اين . ب آنان دزيده شده است يک مال زده که از دزد پشتيبانی نمی کنداگر انقال» انقالب مارا دزديدند«مدعی نشوند 
  ک-ح. سال است مجيز آخوند را می گويند ٣٠دزد و قافله زن همراه شده و 
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ادعای اينکه قانون اساسی کشوری ناديده گرفته شده و يا اصولی از آن آنطور که بايد رعايت نشده يک امر فنی حقوقی بسيار 
دقيق است ونه مسئله عام و عرفی، دربرخی از کشورها يک دادگاه مستقل بنام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که بهمين 

  .مسئله رسيدگی می کند

ولی از آنجا که ادعای زير پا گاشتن قانون اساسی يک ادعای بزرگ و دهان بينی است که رساگر آن ميباشد که مدعی، واجد 
بصيرت علمی وآگاه به موازين سياسی و حقوقی وشخصيتی برجسته است بسياری به استفاده از اين ادعا راغب می شوند 

  . انون اساسی و متمم آنرا نخوانده و اگر هم خوانده اند نفهميده انددرحاليکه اکثريت عظيمی از همان اشخاص اصال ق

. را در چار چوب عدم اجرای کل و جز قانون اساسی دانست) ٢۵١٧( ۵٧پس منطق حکم می کند که نمی توان علت شورش 
  پس علت چه بوده است؟

  ؟علت چه بوده است

  . ورد را مورد پرسش از اعليحضرت قرارداده استاکنون به پاسخ مصاحبه کننده ميپردازم؛ مصاحبه کننده دوم

 مقصر درايجاد انقالب اسالمی کی بود؟  -١
 چه چيز و کی باعث شد که نظام سلطنتی تغيير کند؟  -٢

درست نيست زيرا مقصر اسم فعل و متوجه شخص ويا » مقصر در ايجاد انقالب اسالمی کی بود«بنظر می آيد که عبارت 
  . يک دگرگونی است و بايد دنبال علت آن رفت اشخاص است درصورتيکه انقالب،

بسيار، بسيار موضوعات را ميتوان مدعی شد، ولی ادعائی که فاقد دليل و برهان باشد بی ) ٢۵١٧( ۵٧برای علت شورش 
  . اعتبار و امری نظری است

  »نقد هر بيان اگر به اعتبار دليل وشاهد ضرب نشده باشد سکه تقلبی است« : حکيمی گفته است

  

   

  : شاهد اول

عامل انقالب اسالمی «: می گويد است که در ايران) ٢۵١٧( ۵٧شاهد اول، آقای آنتونی پارسونز سفير انگليس بهنگام شورش 
ايران، افزايش بيش از حد قيمت نفت بوده، مسئوليت اين افزايش قيمت را بايد به عهده شاه گذاشت که قيمت نفت را تا سه 

  )سونز با کيهان لندنره پامصاحب(» برابر افزايش داد

بخاطر منافع نفتی خودشان بود، بلکه دخالت آمريکا و انگلستان در ) ٢۵١٧( ۵٧نه تنها مداخله آمريکا وانگلستان در شورش 
    .به انگيزه نفت بود گرديد،زکه منجر به شکست آنان ني) ٢۴٩٢د امردا ٢٨( ٣٢جريان سال 

انگيزه اصلی مداخله «: نوشت ١٩۵۴در نيويورک تايمز مارس   مان سيای آمريکارونالد ويلبر، از مسئولين رده باالی ساز
  » دست اندازی بر منابع نفتی ايران بود) ١٩۵٣( ١٣٣٢آمريکا و انگلستان در امور ايران در سال 

 ۵/١٩ال به ميليون دالر در س ٩٠٠سونز درست می گويد، تصميم شاهنشاه ايران سبب شد که عايدات نفتی ايران از رپا ،آری
  . درسبرابر ب ١٩ميالرد دالر يعنی 

ويا پادشاهی بود (!) از نظر آمريکا و انگلستان، شاه مقصر بود ولی از لحاظ منافع کشورش و ملتش هم مقصر بود ،آری
     ُ  ّ                              مــ صـ ر به حفظ منافع ملت و کشورش؟؟ 
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-بی- ه را مقصر بدانند کمااينکه هنوز هم بیحق داشتند که شا) آمريکا و انگلستان وشرکت های نفتی بزرگ جهان(آری غرب 
  (!) سی شاه رامقصر می شناسد 

درخارج از ايران دو سازمان نسبت به سقوط شاه ايران کمر همت بسته بودند يکی از آنها بريتيش پتروليوم و ديگری بی بی «
  ٤) ۵۴رابرت دريفوس (» سی

  : حقيقت را بايد در تصويب قانون نفت ديد

ديد پيرامون نفت در ايران خشم وسائل ارتباطی جهان در باره کشورم وخود من را افزود؛ طبق قانون شرکت تصويب قانون ج«
  ... های نفتی خارجی فقط به عنوان خريدار نفت ويا طرف قرارداد شرکت ملی نفت ايران حق داشتند درکشور ما عمل کنند

در آفريقا و آسيا می پرداخت وبا شرکت نفت بريتانيا در پی بهره  از آن پس شرکت ملی نفت ايران به احداث پااليشگاه های نفت
شرکت های بريتانيائی و  قافنفت در آبهای گروئينلند را به ات فبرداری از نفت و گاز شمال شريک شد و حق مشارکت دراکتشا

  . آمريکائی ونروژی کسب نمود، هيچکدام از اين توفيق ها برای شرکت های نفتی خوش آيند نبود

شرکت سودآور جهان  ۵٠٠ميليارد دالر مقام نخست را در ميان  ٢٢شرکت ملی نفت ايران با در آمدی معادل  ١٩٧٧در سال 
  ) ٩٠پاسخ به تاريخ صفحه (» . دو شرکت بزرگ اکسون و شل پيشی جست  بدست آورد وبا فاصله زياد بر

ت با شاهنشاه ايران ورژيم پادشاهی ايران بود آنقدر اهميت اين مسئله يعنی نفت و منافع شرکت های نفتی عامل وانگيزه مخالف
عالوه بر تحقيقات مفصل منتشر شده، از ناحيه سنگر .که ارائه شد حق مطلب را بيان کرد دارد که نمی توان با دو سند وشاهدی

فرصت و امکان نشر آن » جاويدايران«در چند سال قبل منتشر شده که اميدوارم برای  ٥» پيروزی تاريخ«هم جزوه ای بنام 
  . فراهم گردد

  : اما پرسش دوم مصاحبه كننده

پاسخ اين مهم را نميتوان برپايه نظر ويا » کــی باعث شد که رژيم پادشاهی تغيير کند؟«سوال دوم مصاحبه کننده اين است که 
کی بر داليلی باشد که قانون و ت هر موضوعی که پای مسئوليت و اتهام را پيش بکشد بايد متااستنباط شخصی ارائه داد اثب

همانطور که ميدانيد؛ دالئل اثبات موضوعات يکی سند است و ديگری شهادت . عرف قضائی آنها را واجد اعتبار دانسته است
  . شهود وقرائن و امارات و از همه مهمتر وبا اعتبار تر اقرار متهم است

شاهد  ۴فی است؛ اين اليحه هم برای جلوگيری از اتالف وقت به شاهد کا ۴از آنجا که معموال برای اثبات موضوعات شهادت 
  . اکتفا ميکند

  : آقاي ريگان رئيس جمهوري آمريكا –شاهد اول 

من از پرزيدنت کارتر برای خالی کردن زير پای يک متحد سرسخت و مقتدرمان، شاه فقيد ايران، انتقاد کرده ام و هرگز قانع «
  . ور بود که مردم خواسته باشند چنين پيش بيايدنشده ام که او از ملتش آنقدر د

                                                            
مصدق بدون هرگونه شرکتی بود که هنگام ملی شدن اسمی صنايع نفت توسط محمد  ۴۶جزو با مختصر اختالفی در نام بريتيش پتروليوم  - ٤

حلب هائی که با مارک » پيت«شايد هنوز هم  . به انگلستان واگذار گرديدبطور مجانی و بدون دريافت هرگونه خسارت ويا سهام  ،اشاره ای
BP  ی می بينيم شخصی که مدع مشخص شده بود در کرمانشاه ويا جا های ديگر کشور برای حمل مايعات يا پنير بکار گرفته می شود ولی

ما می بندد نابودی کشور  را بزرگ می کند که کمربه یشرکت ثروت مندباواگذاری بال عوض خود   !!)پنجه در پنجه بريتانيا انداخته(بود 
  ک-ح –.
  
ه برگ سندبسيار مهم است از سوی استاد امير فيض در اختيار تايپ کننده اين خطوط گذاشته شد ٢٠٠نسخه ای از اين کتابچه که بالغ بر  - ٥

  ک -ح–. ست که مشغول هستم تا آنرا برای ثبت درتاريخ بصورت جزوه ای قابل انتشار در اينترنت آماده کنم
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شاه پيشنهادات مارا می پذيرفت و بار مسئوليت مارا در خاور ميانه مدتها بعهده گرفته بود و فکر می کنم رها کردن شاه ايران 
  آيا اوضاع ايران بهتر شده است؟؟. چون لکه ننگی در تاريخ ما باقی خواهد بود

وشيد تا مسکن ارزان قيمت بسازد، اراضی مزروعی را از چنگ آخوند ها درآورد و ميان دهقانان شاهنشاه فقيد ايران می ک
ايران را به دست ديوانه زنجيری  »مـــــــــــــا«اما .تقسيم ميکرد تا کشاورزان مالک زمين بشوند کارهايی از اين دست بود

  » ا هم اسالم گذاشته استمتعصبی سپرديم که به سالخی هزاران انسان پرداخته و نام آنر

  : نوشت» افتاد قافدرايران واقعا چه ات«دکتر جان کولمن در يادداشت های 

کارتر به پيروی از دستورات شورای روابط خارجی آمريکا در صدد سرنگون کردن حکومت شاه برآمد در اين يادداشت ها «
ين المللی را ارائه نموده و به شماری از حاکمان و قدرت فهرستی از همه شرکت ها و موسسات وابسته به امور سلطنتی امور ب

  ) ٢٧۶همان کتاب ( » .عظيم آنان در سرنگون کردن رژيم شاه نفوذ گسترده خود را به نمايش گذارده بودند اشاره شده است

صلح برتراند  حتا اعتصابات کارگران شرکت ملی نفت در خوزستان به وسيله اعزام گروهی راديکال از سوی بنياد انگليسی
  . راسل به آن منطقه پايه ريزی شد

  : آلكساندر هيگ –شاهد دوم 

مــــــا در ايران توانستيم نيروهای چپ را متحد بکنيم و از آنها بخواهيم که با مخالفت با مقامات مسئول مملکتی خواهان «
جام شده هنوز گيج بودند و به اين ترتيب تحوالت سريعتری بشوند و اين درحالی بود که نيروهای راست سنتی از تحوالت ان

  » ايران را به گورستان تاريخ فرستاديم

  : ژنرال هويزر –شاهد سوم 

هويزر که بعنوان مامور مخصوص کارتر برای جلوگيری از اقدامات ارتش عليه شورشيان به ايران اعزام شده بودآنهم بطور 
  : ری کارمندان سفارت آمريکا گفتيد گروگان گبه مناسبت سالگر ١٩٨١نوامبر سال  ٩در مصاحبه  ،سری

برای روی کار آوردن رژيم آيت اهللا خمينی، سايروس ونس، رمزی کالرک، وديگران از طريق وزارت خارجه و او و «
  ) ٣١٧مشروح در سنگر (» همکاران نظامی اش از طريق وزارت دفاع آيت اهللا خمينی را به قدرت رسانديم

  : وزير پيشين دادگستري آمريكارمزي كالرك —شاهد چهارم

در مقابل اين سئوال  ١٩٨۵ت در مصاحبه ای در سال شرمزی کالرک که نمايندگی کارتر را در مذاکرات با خمينی در پاريس دا
قرار «: پاسخ می دهد»  آيا رژيمی که شما از آن حمايت می کرديد همين حکومتی است که هزاران نفر را اعدام کرده است«که 
نفر را اعدام کنند، من نميدانم چه چيز باعث شد که آنها به وعده خود  ٢٠٠ـــا با بازرگان اين نبود که، قرار بود آنها فقط مـــــ

  ٦) لندن ٣۴شرح در کيهان شماره (» وفا نکنند

  : قضيه مختوم بها

                                                            
ها معتقدند انقالبشان را دزديدند؟؟ واقعا » روشنفکر نما«آيا با اينهمه شاهد وبسياری کتاب ها و نوشته ها و تارنما های موجود هنوز هم  - ٦

و ديگر گروه ها مثل جبهه ملی و توده ای ها » به اصطالح روشنفکران«چرا اصال اين ... انقالب می دانندرا يک » توطئه«اين بزرگترين 
چسبيده امرداد  ٢٨از چنين دخالت بزرگی که در امور ايران رخ داده است سخنی نمی گويند و فقط به يک مورد شکست خورده و نا موفق 

  ک-اند؟؟ ح
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شاهد و »» مــــــــا««اژ استفاده کرده اند، مقصود از و» مــــــــا«همانطور که مالحظه فرموديد، شهود از واژه 
متوجه اياالت متحده آمريکاست و نظر » مـــــــــــــــا«همسر و فرزندان و يا نوکر و کلفت ويا خدمه نيست، بلکه اين 

ومسئوليت دولت آمريکا نيست و از  به اينکه شخصيت و مقام وموقعيت اداری و مسئوليت شهود، منفک از شخصيت حقوقی
هرگز قلب نشده و از اعتبار نيفتاده است، بنابراين ماهيت حقوقی شهادت ها متضمن اقرار و اعتراف  آنجا که شهادت شهود

  . دولت آمريکا است

است و هم دخالت کشور های  مشخص و روشن شده) ٢۵١٧( ۵٧بدين ترتيب از لحاظ سياسی و منطقی هم انگيزه شورش 
ی و به کالم حقوقی، قضيه مختوم بها می باشد و ديگر قابليت طرح آمريکا و انگلستان درتحميل اين نظام ستمگر ضد ايران

  .سئوال و جواب را ندارد و مطرح کردن آن بعنوان سئوال کاری عوامانه است، که می تواند از عوام پرسش شود

  : برداشت حقوقي

لمللی عدم مداخله در امور کشور جهان در هلسينگی فنالند عهد نامه بين ا ١٩وزيران خارجه  ١٩٧۵نظر به اينکه در سال 
کشور ها را امضا نموده اند و نظر به اينکه قانون مزبور به امضای آمريکا هم رسيده ونظر به اينکه قوانين و مقررات داخلی 
کشور ها نميتواند ناقض عهدنامه های بين المللی باشد و مجريان آن قانون شکن محسوب می گردند؛ و نظر به اينکه به استناد 

ت شهود و اقرار دولت آمريکا؛ آن کشور برخالف عهدنامه بين المللی هلسينکی در امور ايران دخالت در حد براندازی شهاد
استفاده ريگان رئيس جمهوری سابق   واصطالح مورد استناد(رژيم سلطنت مشروطه ايران و جايگزين ساختن رژيم ديوانه ای 

ه باب خسارات عظيم آن نه تنها کشور ايران که امنيت جهانی را درهم ريخته، لذا را به ايران وملت ايران تحميل کرده ک) آمريکا
ران خسارت های مادی و معنوی وهمچنين مسئوليت های کيفری باز اين دخالت اعم از مسئوليت های مدنی و ج یمسئوليت ناش

  . متوجه شخصيت های آمر، عامل، محرک، حمايت کننده خواهد بود

آمريکاييهايی که مشارکت در براندازی رژيم سلطنتی ايران و جايگزين ساختن با اين رژيم ديوانه را دارند  درباب توجه کيفر به
  : رابرت دريفوس نوشته است

و برژينسکی و هنری کسينجر و رمزی کالرک وسايروس  –اين کتاب تنها موقعی به هدف خود خواهد رسيد که جيمی کارتر «
  ) نهم گروگان خمينیصفحه (» ونس به زندان بيافتند

  :)2517( 57نقش دولت انگلستان در شورش 

تحقيق بسيار کاملی ارائه داده نوشته  ۵٧برای جلوگيری از اطاله کالم،همين اشاره کافی است که الروش که درباره شورش 
  : است

عل و انفعاالت منطقه خليج کوچکترين رفت و آمد و فکه هيچکدام از اقدامات آمريکا نميتوانست بدون موافقت انگليسی ها «
فارس از نظرشان دور نبود به اجرا درآيد؛ قريب دو قرن کنترل کامل تجارتخانه ها، قاچاقها و تمام معامالت مربوط به خليج 

  ) ۵٧. (فارس را انگليسی ها داشتند و از همين طريق بود که ميليون ها اسلحه جهت تغذيه انقالبيون واردايران شد

تحقيق، کنفرانس گوادلوپ و تفسير آن توسط رئيس جمهوری فرانسه قضيه مشارکت آمريکا؛ انگلستان و  عالوه بر مدارج
  . آنرا مختومه ساخته است نو حمايت و به ثمر رساند) ٢۵١٧( ۵٧فرانسه و آلمان را درتدارک شورش 

  : خطاب به بي بي سي

سئواالت بی جواب مانده و امثال آنها يکی از عوامل مهمی است همانطور که ميدانيد، اهميت، تازگی رويداد ها، تفاسير مستند، 
  . که ابزار ارزيابی اعتبار خبرگزاری ها است
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طرح سئواالتی که جواب آنرا مسئولين کشور آمريکا صريحا داده اند و دنيا از آن آگاه است چه چيزی را ثابت می کند، جزبی 
  . ز رويداد هااطالعی، عقب ماندگی، ضعف و نداشتن آرشيو کامل ا

طرح اين قبيل سئواالت جواب داده شده بدين معنا است که بی بی سی جواب آنرا نميداند و يا تصور می کند که مردم ايران نمی 
  . دانند و ميخواهد مردم ايران را آگاه سازد

ــ در مورد اول؛ ب نرا آ ا مطرح شده و خبرگزاری هادا بحال بی بی سی که حتا از پاسخ اين سئواالت و جوابی که بارها وباره    َ ـــ
مدارک سرخود، هم سئوال پخش کرده اند بی اطالع است و اين نشانگر آن است که مصاحبه کننده بدون مراجعه به آرشيو 

که دراين صورت نمی شود گفت مصاحبه بی بی سی بلکه بايد گفت . مطرح می کند و هم از حد ادب ونزاکت خارج می شود
  . ند خورده عليه سلطنت،  با اعليحضرت بوده استمصاحبه يک دشمن سوگ

) ٢۵١٨( ۵٨اگر غرض از طرح سئواالت مطرح شده وجواب داده شده اين است که ملت ايران بدانند، ملت ايران از همان سال 
  . آگاه بوده است ۵٧در تدارک شورش ] وانگليس[به نقش ويرانگر آمريکا 

نامه سفارت آمريکا به وزارت خارجه (» يکا در جريان انقالب ايران اعتقاد داردتقريبا هر ايرانی با فرهنگی به نقش آمر«
  ) ١٩٧٩آوريل  ٢۴آمريکا 

، رشوه و پيش کشی است به جمهوری اسالمی که بار ديگر اجازه فعاليت به آن خبرگزاری را راهل فن ميدانند که مصاحبه مزبو
  . بدهد

  : درخواست از بي بي سي

بايگانی کند و به ) ١٩٧٩=  ٢۵١٧( ۵٧دارم که اين اليحه را در آرشيو مخصوص ايران و شورش از بی بی سی درخواست 
مزاحم  ۵٧مصاحبه کنندگان با ايرانی ها خاصه اعليحضرت مقرر اکيد نمايدکه بدون مطالعه آرشيو مدارد مربوط به شورش 

  . اعليحضرت نشوند

                     

   

   

     


