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به بی مصاح نتوانستم مستقيما از ،ل صدا دارم وگاه شدت وضعف پيدا ميکندبواسطه مشکالتی که درتحمّ 
مواردی که  از ود ومراازھمسرم تقاضا کردم که مصاحبه رابشن  ١ بی سی باجناب زاھدی بھره مند بشوم

   .بطريقی که معمول بنده است تفھيم بشوم يدآميبنظرش مھم 

جرائد ونويسندگان خارج ازکشوروھمچنين برنامه سازان ازجمله ١٣٣٢  بمناسبت سالگرد رويداد سال 
اری ھای خارج به مصاحبه ھا ودرج نظرات شخصيت ھا اقدام کردند شايد ھم ادعای سازمان سيا زخبرگ

چنانکه جمھوری اسالمی ساخته سبب اين تجديد غوغا شده باشد مرداد منتشرا ٢٨که سندی تازه ازجريان 
مرداد پيش کشيده  که ا ٢٨دررويداد  مريکاآھم موضوع خسارات وارده به ايران رابمناسبت دخالت 

    .بدادگاه الھه رجوع کند

اردشيرزاھدی که مطلع ترين شخصيت  قایآ سی مصاحبه ای باجناب –بی  –درراستای اين جريان بی 
ن مصاحبه است آداشته است که نقد حاضر متوجه  اند بودهامرداد  ٢٨وناظردرخردو کالن جريان حاضر

  .ن قرارگرفته امآدرجريان  بعدا بطور مستقيم که بطور غيرمستقيم و

  مانع وتوقف نقد 

نچه که غيرمستقيم وباواسطه بمن رسيده بود برايم آحقيقت اين است که ورود به نقد مصاحبه براساس 
ارضايتی ر با نحريتو الزم را ناظربرتنظيم تحرير نيافتممشگل شد به اين توضيح که وجدان وبيداری بسار

وقبول کردم که نقد باواسطه ھمانقدر اعتباردارد که پيش ميرفت ناچارتحريررا رھاکردم  وترديد درمطلب 
گران ن به ديآال نقدی صورت نگيرد چراکه برداشت ھای اشخاص نسبت به شنيده ھا يکدست نيست وانتق

اين بود که نقد رامتوقف ساختم تا اگرتوانستم  ،ن ميکاھدآ تخود موضوعی  است که ازدرستی واصال
  .وگرنه نقد مصاحبه چه لزومی دارد مستقيما درجريان مصاحبه قرارگيرم

                                                
به يوتوب سوار شده است و به احتمال زياد در ھمان سال گفتگو انجام شده  ٢٠٠٩قای اردشير زاھدی، در سال گفتگوی بی بی سی با جناب آ- ١

 ) به مناسبت سند ادعايی منتشر شده از سوی سيا دوباره مورد توجه ھمگان قرار گرفت و بسيار ھم ھمه گير شد. ٢٠١٣است. امسال (
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ن عادت کرده ام  آشد با تحملی که به مساعد  گذشت و قدری حالم  روز ه يکی دونکآ بھرحال پس از
    .مصاحبه راشنيدم واکنون نقدی که تقديم است نقد مستقيم است

  دم دخالت عدخالت امريكا يا 

قای زاھدی را داشت که مدعی اند که آرد ادعای  قای فانی دراين زمينه بود که حکايت ازآاولين سوال 
   .مرداد دخالتی نداشته استا ٢٨مريکا درجريان آ

ول قبقابل ميشنوم برايم سخت  قای زاھدیآازجناب  ين توجھی رابنده چون برای اولين دفعه است که چن
  .ورده شود که سوء تفاھمی پيش نيايدآقای فانی به اينجا آبھتراست که عين سوال   بود.

   :سوال اقای فانی اين است

مريکا دراعالم نقش آمريکا وسياستمداران آ<چراشما فکرميکنيد که ھمه سازمان ھای اطالعاتی 
  ؟مرداد اشتباه ميکنند وشما درست ميگوئيدا ٢٨درکودتای 

رداد قبول ندارند ام ٢٨قای فانی مويد اين است که جناب زاھدی حضورخارجيان رادرجريان رويداد آسوال 
   .برخالف جناب زاھدی عقيده بردخالت بيگانگان رادارند قای فانی،آ و

شان درپاسخ به سوال متوجه حاصل مالحظه ميشود که تکيه کالم ومحورفکری اي ،درپاسخ جناب زاھدی
قای فانی به آن چراکه دراولين جمله پاسخ به سوال آامرداد است نه مراتب اجرائی  ٢٨وماھيت رويداد 

   .نرا رستاخيز ميدانند نه کودتاآ لفظ کودتا که ازجانب ايشان بکاررفته اعتراض داشته و

مريکا رادرماھيت ونتيجه رويداد آت ونقش ھمين جمله تاکيدی نشان ميدھد که جناب زاھدی مسئله دخال
نه مراتب اجرائی دخالت  اند،امرداد که منجربه بازگشت شاه شد را تکذيب وغيرقابل قبول دانسته  ٢٨
مريکا که بنابراسناد واعالم سازمان سيا ومدارک ديگر به شکست سازمان سيا درمرحله اول اجرائی آ

   ٢. امرداد اعتراف کرده اند ٢٨رويداد 

  نآمريكا وابعا د آخالت د

ھررويدادی ممکن  ،يک مسيرحرکت نداشته است در خرآامرداد مانند ھمه رويدادھا ازابتدا تا  ٢٨رويداد 
مرداد ھم شامل  ٢٨رويداد  ،خربرسدآاست وچه بسيار که مراحل متعدد ومختلفی را ھم ميپيمايد تا به 

    .دومرحله است

   .ا وانگليس برای براندازی حکومت مصدقمريکآدخالت وبرنامه ريزی  مرحله اول

                                                
امرداد آمريکايی ھا اصرار در دخالت در امور ايران داشته اند ولی پس از  ٢۵با دقت به دو مرحله ای بودن واقعه توجه شده است.  تا روز  - ٢

آمد و شاھنشاه بدون دخالت دادن دست بيگانه شکستی که خوردند و مجلس از سوی مصدق تعطيل اعالم شد وضعيت حقوقی و قانونی الزم بوجود 
امرداد  ٢۵طبق قانون مصدق را عزل کردند که در آن زمان دستور واشنگتن به خروج فوری مامور سيا از ايران صادر شد. وقايع پس از روس 

 ک-در کنترل مامور سيا نبوده زيرا سه روز بود از ايران خارج شده بود.  ح
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مريکا وانگليس وجود دارد  ولی ھمان دالئل آدراين مرحله  دالئل کافی وقاطع بردخالت وبرنامه ريزی 
ودستورتوقف عمليات راداده ودريک  موفق نبوده ،ن دخالتآدرانجام  مريکاآومدارک نشان ميدھد که 
   .کلمه شکست خورده است

 د بجاست که ھمين مقدار دخالت خارجيان دراجرای عمليات عليه دولت مصدق رااينجا ذکر اين مور
درامورداخلی وحقوق سياسی کشورھاست   ن دخالت کشورھاآوان حقوقی نميتوان عنوان کودتا داد وعن

) وبکاربردن لفظ کودتا ناشی نه کودتا (سوابق درحقوق بين الملل ورويه ھای سازمان ملل متحد
   .مانه استازبرداشتھای عوا

مريکا ويا انگليس خواسته باشد که عليه مصدق اقدام آبراينکه شاه ازدولت  ینجا که ھيچ سند ودليلآ از
ھا نشان ميدھد که شاه مخالف سرسخت دخالت  مريکائیآاعالمات  ،و برعکس دوجود ندار دناجرائی نماي

مريکا به شاه آرنامه ھای اجرائی اساسا توجه وارتباط دادن بلذا  است، خارجيان وحتی عزل مصدق بوده
   .وايران فاقد وجاھت واعتبارحقوقی است

ند درخواست ھای مان مشارکت داشته باشدو ن دخالتآ ثارحقوقی دخالت وقتی متوجه کسی ميشود که درآ
برای دخالت دربراندازی جمھوری اسالمی. لھذا ھا  مريکائیآ جنبش سبزخارج ازکشوراز شکارونھانآ

    .وبازاری است يکا وشاه عليه مصدق> سخن خاممرآميگويند <کودتای اينکه کسانی 

  دخالت وعمليات اجرائي فرع برنتيجه است 

جه ن ميشود نميتوان نتيآ ثارآھرعملی چه اقتصادی ويا سياسی فرع برنتيجه است وقتی صحبت ازجنگ و
ت توام باشد البته که نھمه خسارت به کشوروملت ميزند با شکسآدورداشت واگرجنگی که  رنرا ازنظآ

   .فرق دارد با جنگی که به پيروزی کشور تمام شود

فارغ باشد دخالتی که  ن کشورآھم نميتواند ازنتيجه دخالت د امردا ٢٨مريکا دررويداد آمسئله دخالت 
د وسازمان سيا فعاليتش رادرتھران عليه مصدق ــَــنھا شده ومصدق درقدرت ميمانآمنجربه شکست 

 روزی خوديباد غارت و مصدق رسما پآوشاه ناچارميشود که کشورراترک کند وکاخ سعد  متوقف ميکند
، پيکره ھای شاه پائين کشيده ميشود ودکترفاطمی وزيرخارجه مصدق درمقام را عليه کودتا! اعالم ميکند

که مريکا داد جزشکست وخفت آچه نمره وامتيازی ميتوان به دخالت  ،تشکيل دادگاھای صحرائی است
  الملل متھم به خالف کاری شده است؟حقوق بين روھم ازنظ م ازنظراجرائی شکست خورده ھ

مرداد تکذيب ويا ترديدی ا ٢٨مريکا وانگليس دررويداد آبه  دخالت  نسبت  بنظرميرسد که جناب زاھدی
نچه که قيام ورستاخيرملی که منجربه برکناری مصدق وبازگشت شاه شده است آ نداشته اند ولی در

  .رارداشته انداص

  امرداد 28سرمايه اعتباري رستاخيز 

سرمايه اعتباری  ،نھاآمرداد وشکست ا ٢٨که دخالت خارجيان دربخش اول رويداد  واقعيت اين است 
مريکا وانگليس آزيرا مردم باقيام خود قدرتی راکه  ،مرداد استا ٢٨قيام ورستاخير ملت ايران در
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می ديگر ارزش ملی ومردمی قيام درمقابل اقدامات وسيع ودرکال ،راشکست داده بود سرکوب کردند
   .ن سازمان شد قابل ارزيابی درست استآسازمان سيا که منجربه شکست وعدم موفقيت 

  ماهيت دخالت خارجيان عليه سلطنت بود

اينجانب        ٢٧/٨/٢٠١٣ن درتحريرمورخ آامرداد انتشاريافت وبخشی از ٢٨اسنادی که پس ازجريان 
ا برنامه مويد اين است که اساس ،مدهآدرکتاب جناب زاھدی ازطريق نقل قول زوبخشی ني ٣ ستمده اآ

دازی رژيم سلطنتی ايران بوده مرداد تبديل کشور به جمھوری وبرانا ٢٨ل ازمريکا ازسالھا قبآوطرح 
دتای واين مراتب دليلی است که اوال عنوان کو ،نھا بوده استآمرداد فرصتی برای انجام ھدف ا ٢٨و
امرداد که باعث استقراررژيم سلطنتی ايران  ٢٨مريکا وشاه نادرست است ومھم تراينکه قيام ورستاخيز آ

انگان عليه شد دارای چنان مشروعيت ملی بود که سالھای سال مانع تحقق برنامه وھدف شيطانی بيگ
    .۵٧تاشورش  ،رژيم سلطنتی ايران گرديد

  دخالت دراموركشورها 

نرا بطورکلی حقی برای آامرداد بود که  ٢٨زاھدی اشاره ای به دخالت خارجيان درجريان درسخنان جناب 
     .وحفظ منافع خودشان اعالم کرده اندکشورھا 

 با عضويت کشورھاو اين برداشت درست نيست وکشورھا بھيچوجه حق دخالت درامورکشورھا راندارند
   .خودشان ساقط کرده اند از ی راحق تصورمه ھای بين المللی اين سازمان ملل متحد وعھد نا در

   .سوال ديگر چرا عزل مصدق بوسيله سرھنگ نصيری صورت گرفته است

قای فانی اين است که چرا فرمان عزل نخست وزيربوسيله سرھنگ نصيری صورت گرفته آسوال ديگر 
   .است

<صراحت   ق شاه ميباشدقای فانی قبول دارند که عزل مصدق ازحقوآماھيت سوال مزبور نشان ميدھد که 
متمم قانون اساسی> ولی ايرادشان اين است که چرا فرمان عزل بوسيله سرھنگ نصيری به مصدق 

   .ابالع شده است

ئين نامه قانونی نگفته است که آ ھيچ قانون ويا ،قرارندارد ،قانونی ومشتبه قای فانی درمقام ايرادِ آايراد 
ت است وحتی سنت مشروطيت نشان ميدھد که درزمان احمد شاه کيفيت ابالغ فرامين پادشاه به چه کيفي

اگرفرمان عزل مصدق  ،عزل نخست وزيرويا نصب نخست وزيربه امرشفاھی شاه صورت گرفته است
رض غ ،بوسيله پست خانه ھم به اوابالغ ميشد اين ايراد باقی بود که چرا بوسيله پست ابالغ شده است

  .الغير ن واراده پادشاه استمتن فرما گاھی ازآبالغ فرمان ا از
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قای فانی ايراد دارد که آ  ،حامل است نراآشاه فرمانی ميدھد، نفس فرمان مھم است نه اينکه چه کسی 
   .مصدق رفته است منزل چرانصيری ھمراه تعدادی نظامی برای ابالغ فرمان به

نصيری است که بايد  ،اين سوالی است که بايد ازسرھنگ نصيری بشود نه ازجناب زاھدی ويا ديگران
ن شرائط که سرھنگ نصيری ازھرکس آبيانديشد که فرمان قابل رساندن به مصدق باشد در یتدبيروطريق

ت يا دليلی وياسندی دردس، آاوست که کيفيت رساندن فرمان عزل مصدق را فراھم ميکند ،گاه بودهآبيشتر 
مصدق ابالغ کند؟ به  انھی ازسربازھست که شاه دستورداده باشد به نصيری که فرمان رادرمعيت گرو

ن آ. فرمان به معنای حکم وامراست واطاعت ازرانه کيفيت ابالغ فرمان  ،شاه فرمان ميدھد ،مسلما خير
  ٤ .باقيد وشرط ھمراه نميباشد

 ،اکهچر ،ثاری ھم وارد نميشودآ متصورنيست نآبر که حدی ،ايرادات جنبی بی پايه براين قبيل  واساسا
متمم به  ۴۶محل اعتبارنيست  وقتی اصل  ،ن درمقابل حقآقانونی وحق است عوارض  ،لعم وقتی اصلِ 

مرداد)  ا ٢٨ازجريان قبول داشته حتی بعد  نراآت (مصدق ھم شاه حق عزل ونصب وزراء راداده اس
   .نھا عبث استآھای ساعت ابالغ وکيفيت وامثال  ديگربحث

  ورود به باب انفعال  

ن عنوان انفعال راداد که قابل تحسين آميتوان به  که ھدی به بابی کشيده شددامنه گفتارھای جناب زا
   شتی ھا موجب زيبائی است>اعتراف به ز< وحکيم مولوی دراين باب گفته:  وتمجيد است

 به موقع ،انفعال به اين معنی است که اعمالی که شخص ميتوانسته درموقع الزم انجام بدھد نداده است
 خدمتگزاریگاه نکرده است، بموقع آ ھا ینادرست از خطرات و است، بموقع شاه را کردهانجام وظيفه ن

   .نھاآنادرستی ھا استعفا نداده وامثال وفاداری به شاه وميھن رانشان نداده، بموقع درواکنش به 

  دولتمردان خائن 

ند نبود ارزگتوزرا ونخست وزيرشاه خدمجناب زاھدی اين توجه رامصرانه به شنوندگان مصاحبه دادند که 
خودشان را  خدمتگزاریوفاداری  و ،واکنش خود رابا استعفا نشان نميدادند ،نمی گفتند ، ايرادات را

تاکيد بيشتر اين نتيجه را ارائه فرمودند که چاپلوسی وعدم قبول مسئوليت . وبا دروقت الزم نشان نميدادند
نھا عامل بدبختی ملت ايران شد آومامورين دولت وعدم خيرخواھی ووطن پرستی  ءوزار سوء رفتار و

  .است) ۵٧(مقصود شورش 

> غيرازخودتانيد<پس شما ھمه راخائن ميدان ؛قای فانی که گفتآپاسخ به اعتراض  جناب زاھدی در
 نھا نميدانم ولی الاقل اين موضوع درکارنامه سياسی من ثبت استآ جدا از توضيح دادند که منھم خودم را

ن موقيعت حساس درجيب اعليحضرت آ در را موافقت استعفای خود درسن موريتس بمناسبت عدمکه 
  .گذاردم

                                                
صدق در خيابان و سرتيپ رياحی و سرھنگ متين دفتری با سربازان تحت فرمان خود در اطراف خانه م آرايش نظامیو  چند روز بود تانک - ٤

 ک-کاخ کمين کرده و آماده باش بودند. حضور سرتيب نصيری با ھمراه محافظ بدليل وضعيت متشنج اطراف خانه مصدق قابل توجيه است. ح
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  شاه چي

قای آرابرای  توام با فرومايگی  اظھارات جناب زاھدی درعاميت خيانت دولتمردان زمان شاه اين فرصت
  .رابلد بود> یاوکه قانون اساس ،<شاه چی ؛ورد که بپرسدآفانی بوجود 

 نھا کارآ اگردولت مردان خائن بودند، شاه چگونه با استه بگويدخو فانیکه  ،مفھوم سوال معلوم است
ميزد بدين جھت نميتوان يک مرز واقعی بين آنميتواند بابدکاران بي دم نيکو کارآ< ؛ميکرد

اشاره فانی به اينکه شاه  >جبران خليل جبران )ورد = (آاشرارونيکوکاران که باھم داخل شده اند بوجود 
بود ميرساند که بيشترين باراتھام خيانت به شاه متوجه عدم رعايت قانون اساسی بلد  که قانون اساسی را

  .ن استآومتمم 

ده درطرح پرسش مزبور غافل وفرصت طلبی مصاحبه کننحيله گری ازدرک  ميرسد که جناب زاھدی بنظر
  .قای فانی صحت ميگذارندآادعای پرسش گونه  پيش کشيدن بحث چاپلوسی بر بوده که با

   :نی ازسوال وجواب مطروحه اينھاستدستاورد فا

  .نميتوان تفاوتی بين شاه ودولتمردان کشور ازنظرخيانت گذاشت -١
 .قبول ضمنی جناب زاھدی مبنی براينکه شاه رعايت قانون اساسی ومتمم رانميکرد  -٢

  وعلت اين مھم چابلوسی مردان حکومت ازشاه بوده است
  .مردان زمان شاه بوده استنتيجه چابلوسی ونادرستی وسوء مديريت دولت ۵٧شورش  -٣

  نظراتشان غيرقابل قبول است 

  :فلسفه خليل جبران درجمع بد کاران ونيکوکاران درمورد شاه  به دودليل وارد نيست -١

لسفه معروف ن درفآخداوند است وقراردادن  اينکه موقعيت شاه موقعيت رسالت وماموريت از نخست

سئوليت وموقعيت پادشاه ومظھريت ورسالت او مفھوم عدم م ،گی روبروستجبران خليل باغفلت بزر
ھم  ،. پادشاه، شاه ھمه است ازخوبان وبدکارانفصلی نيست که گشاينده اختالط بدان ونيکوکاران بشود

 تفويض مقامات وھم اجرای احکام مجازات ھا بنام شاه است  قرارداد شاه دررديف مردمان خوب ويابد نا
   .نی استايرا گشنائی به موقعيت شاه درفرھنآ

نھم کلی وبدون محاکمه قابل قبول وطرح نيست وامری نظری آاينکه اتھام به دولتمرادان زمان شاه  دوم

   .گرفت است وازنظر نميتوان چنان نتايج خرد کننده ای را

  چاپلوسی وسوء مديريت وامثالھم -٢
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دانسته  ۵٧سبب شورش نھا را دليل وآازپادشاه وسوء مديرت امثال جناب زاھدی مسائلی ازقبيل چاپلوسی 
   .اند

نھا که ازطرف آ، سوء مديريت دولتمردان، ھمراھی درراه ھای نادرست وامثال مسائلی ازقبيل چاپلوسی
ودرھمه کشورھا کم وبيش  به شخصيت ھای حکومتی ايران نداشته اختصاص جناب زاھدی عنوان شده،

مشابه ی درمقام مقايسه باکشورھای وجود دارد واگرانصاف باشد وزرا وکارمندان دولت ھای شاھنشاھ
   .داشته اند خدمتگزاری مقامی واال وپاک در

اصل، درستی  .مدهآخواست وحمايت شاه وھمت ھمان دولتمردان بوجود  با دستاورد ھای دوران پھلوی ھا
نھاست مگرخالفش ثابت بشود (اصل استصحاب) فکرميکنم که ناراحتی آاری زووطن پرستی وخدمتگ

ن واژھا درمورد دولتمردان زمان آسبب بکاربردن  نچه که برکشوررفته وميرودآدی ازسخت جناب زاھ
  .ثارمعنوی محقق نميگردد>آ<برکالم وتصميم مغلوب غضب   ؛شاه شده باشد

سکوت براعتراض است   موضوع ھمين تقبيح مدشاه براق تريندرايران خودمان درتمام دوران قاجارواح
(سکوت درمقابل ت مردم وحتی خيرخواھان جامعه نيز اشاره کرده اند شعرای ماھم به  اين کمبود وعاد
  درميدان جنگ است)ظلم مانند پنھان کردن شمشير

درھمه کشورھا دولت ھا وشخصيت ھای دولتی درنظرعامه منفورھستند چراکه مردم تصورميکنند 
ستی ردنھا کارآنت برای ولی گشودن فصل خيا ،نھاستآنارسائی ھا وکمبود ھا درنتيجه نادرستی وکم کاری 

   ٥.نيست

که به دولت  ،<گاھی ھمانقدرازصميم قلب به شاه دعا ميکنم ؛وردهآعلم دريادداشت ھای روزانه اش  یقاآ
    .پدرسگ نفرين ميکنم> درست نظريه امروز جناب زاھدی

دروغگوئی نتيجه چابلوسی ومريکا ازجھت بين المللی ومالی زد آمريکا به عراق ولطماتی که به آحمله 
   .ھای کشتارجمعی) (سالح قای بوش بودآمد آمريکا برای خوش آمردان  سياست واطالعات 

زندان   -شکنجه ھای رسمی وغيررسمی  –زندانھای مخفی  مريکا مگرسوء رفتاردولت نيست؟آدرھمين 
يا آنيست البته که ھست  مو،انبازداشتھای بدون محاکمه گوانتا –جاسوسی واستراق سمع  –ابوغريب 
  مريکا عليه دولت وکشورشان قيام کرده اند؟مردم آ

مريکا ست ھمين االن که اين تحرير تنظيم ميشود دربرنامه آخشن ترين وبی پروا ترين پليس دنيا پليس 
رنجش به آ مريکا درحاليکه به زن بارداری دست بند ازپشت زده بود باآسی ان ان ديدم که يک پليس 

   .حتی درجمھوری اسالمی بيسابقه است عملی که ،ن  زن ميکوبيدآ سر

ميبينيم که نزديکان خامنه ای ومردان حکومت چه دزدی ھا  ،درھمين جمھوری اسالمی غاصب ايران
 سابقه با را ھا نآبه کجا کشيده که محال است يک صدم  و چاپلوسی ميکنند وچاپلوسی ھا وتجليل ھا

                                                
ا باب کرده ردر کتاب ھای آقای مھدی شمشيری به ويژه کتاب ھای آخرين ايشان تھمت و خيانت به ھمه دولتمردان از جمله به جناب آقای زاھدی  - ٥

 ،شدتقريبا شخصيتی ايرانی باقی نمانده که خيانت پيشه نبوده با آقای زاھدی را کارمند سيا و عامل قتل معرفی می کند، بدين ترتيب است تا بدانجا که
 ک-. حخود نداردناپسند کرده ھای پاسخی به  سنده جز پرخاش و بد دھنی، نويچطور آنھمه خدمات دوران پھلوی فراھم شده پرسش اين است پس
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عادی درجمھوری اسالمی است پس امری  ،خفقان ،قطع بدن ،سنگسار ،اعدام ، شکنجه، زندان،دانست
عليه جمھوری اسالمی روی نميدھد چرا حکومتھائی که براساس زوروفشاربرمردم  ۵٧چرا شورش 
ره ميشود (عربستان ازجمله) سقوط نميکند ولی ايران شاھنشاھی بايد با چنين بھانه ھائی اوخفقان اد
  .ساقط گردد

  57گم بودن عامل اصلي شورش 

مصاحبه مورد  ايشان در ،ناديده گرفته شده است ۵٧عامل اصلی واساسی شورش  دربيانات جناب زاھدی
 هاين تحريرھم ب ،ی که ديگران نوشته اند اشاره کردندھاي بابحث به کرات برای اثبات نظراتشان به کت

کا مريآسفير  مريکا وفرانسه،آسای جمھور رو رقاريا اعالمات صريح شاھنشاه درکتاب پاسخ به تاريخ،
سازمان اطالعات فرانسه وصدھا شاھد  مريکا،آشخصيت ھای سياسی ونظامی  رايران،وانگليس د

استناد ميکنم وعرض  ،رساله ھای امثال شاه وغرب و نگرونويسنده ومحقق ايرانی وخارجی ومقاالت س
ميکنم که عامل بدبختی ايران تقال ومجاھدت شاھنشاه برای حفظ منافع مملکت ازذخائز نفتی ايران بود 

قای پارسونز درباره علت اقدام کشورھا عليه شاھنشاه ايران درمصاحبه آصريحترين سخنی است که  ،واين
   .وکتاب خودش اعالم کرده است

ساله ايرانی را مالک قرارداده اند  ٢۵٠٠مصاحبه قائمه قدرت فرھنگی وتاريخ  نجناب زاھدی درھمي
ن آ ان سبب فرو ريختن ملت وکشوری باچگونه باورکردنی است که چابلوسی ازشاه بوسيله دولت مرد

    .تاريخ وفرھنگ باشد

ناديده بگيريم ويا  ۵٧شکاروغيرقابل تکذيب بيگانگان رادرشورش آاين درست نيست که  ما دخالت 
  .که تامين  منافع بيگانه بود قرارگيرد ۵٧ن بدھيم که تحت الشعاع حقيقت وانگيزه شورش آموقعيتی به 

  یعدم رعايت قانون اساس -٣

بدترين وسنگين ترين اتھامی که دراين مصاحبه بطور ضمنی متوجه شاھنشاه شده تعدی وتجاوزبه قانون 
نقدرسنگين است که آاساسی است وھمانطور که درتحريرات سابق مطرح شده اثرات تائيد چنين اتھامی 

اساسی متھم  عدم مشروعيت سلطنت شاه رامتضمن ميشود وشاه را ازھمان زمانی که به تعدی به قانون
   .ميسازد غاصب سلطنت ميشناسد

  قاي عنايت فاني آ تقاضا از

ند دار درپيش  که درمصاحبه ھائی که قای عنايت فانی درخواست دارمآاز فرصت استفاده کرده وازبنده 
زيرپاگذاشتن ، آن ، ناديده گرفتن قانون اساسی ومتممبه قانون اساسی تجاوز وتعدی »مورد« موضوع

مورد سوال ازمصاحبه  ، رامعروفترين عبارت بکارفته دراين مورد است خری آ که ،قانون اساسی
شش شوندگان قراربدھند تاشايد برای اولين بار اين ادعائی که سالھاست مطرح است وھرقدرھم کو
    .ودرخواست شده که موارد ادعا بيان شود ھدايت وجوابی دريافت نشده به سامانی روشنگرانه برسد

                   به حل  اين فصل سياسی وحقوقی تشکر مينمايم قای عنايت فانیآل اين درخواست ومساعدت قبال ازقبو
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   بااحترام                                                                                               


