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 نقد مصاحبه بي بي سي با

 لدينمايكل  آقاي
  حقوقدان -اميرفيض

مصاحبه ای با نويسنده کتاب بعمل  لدينبی بی سی  فارسی اخيرا به مناسبت انتشارکتاب تازه ای ازمايکل 
  .ن گفتگو درنقد اين تحرير قرارداردآ ورده که بخش خاصی ازآ

مصاحبه کننده  ؛ن به سپاه پاسداران بودآموضوع مصاحبه اتھام تروريستی به جمھوری اسالمی وتسری 
  :مدعی بود که

باب  از و ،زده باشد وريستی دستھيچ دليلی دردست نيست که جمھوری اسالمی به اقدامات تر -١
نی شرکت ھيچ ايرا دراقدامات تروريستی مشھود ومشھور اضافه کرده بود که استحکام  ادعا،

   .نداشته است

  .دولت است ونميتواند تروريست شناخته شودسپاه پاسداران جزئی ازبدنه  -٢

  نقد موضوعات 

ترور را اگربه معنای قتل عمد يک شخصيت مھم ومعموال سياسی درراه ھدف سياسی ويا اعتقاد  **
متقن جمھوری  تاريخ سی ساله اخيربشھادت اسناد ومدارک ،مذھبی بدانيم که دانستن موجھی است

را داشته است که  تاريخ  قتل شخصيت ھای سياسی ايرانی درخارج ازکشور در شکارآاسالمی دخالت 
المی بوده ـــــشوندگان را بانام ونشان که عموما شخصيت ھای سياسی مخالف جمھوری اس نگاران ترور

 برزيل پرونده ھای ترور و ، آرژانتينمريکاآ لمان وآمحاکم کشورھای اطريش و و ؛اند نام برده اند
 نھا ازآجمھوری اسالمی را رسيدگی وحکم جلب متھمين به مشارکت درامرترور راھم صادرکرده اند که 

راد بوده ـــورئيس جمھور وازاين دست افرده وزير اطالعات  شخصيت ھا ومسئولين جمھوری اسالمی در
   .اند

قابل قبول باشد بنابراين ادعای اينکه ھيچ ايرانی درعمليات تروريستی مشارکت نداشته است نميتواند 
ھمه ترورھای ايرانيان سرشناس خارج ازکشور بوسيله مامورين ايرانی جمھوری اسالمی انجام  ،کهچرا 

يا  مانند ترورشادروان شفيق و ؛ن نشده استآاطراف  در یترورھائی که تحقيقات کامل مگر ؛شده است
   .ارتشبد اويسی

ست تروريست شناخته نميشود بلکه تنھا کسی که عامل ترورا ،اين توجه بجاست که درامرترور **
شرکای  امکانات برای موفقيت تررو فراھم کرده اند نيز شرکای جرم يعنی کسانی که پول ويا سالح ويا
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. تحقيق وبازنگری درپرونده ھای ترور ايرانيان خارج ازکشور نشان کامل عمل ترور شناخته ميشوند
باالخره پاداش  و ،، وابستگی اعتقادیگذاری سرمايه ،مشارکت جمھوری اسالمی ازباب حمايت دارد از

  .بختيار) ينقاتلھای مقامی (

 اينکه جمھوری اسالمی دخالت درترورھای بين المللی نداشته است از البته ادعای بی بی سی از **
 اين جھت که ترور اتھام وعملی است که متوجه شخصيت ھای طبيعيی است نه حقوقی وارد است و

درمجموع  نجا که عمل جرم وجنايت وآ ولی از ،را بعنوان تروريست محکوم کردنميتوان جمھوری اسالمی 
عمل مشارکت دربرنامه ھای ترور مخالفين سياسی جمھوری  منتسب به شخص طبيعی است لذا ،ترور

 وزير بری از بجای نام استفاده کالم ، در اسالمی منتقل ميشود به مسئولين اجرائی جمھوری اسالمی و
ی ازعنوان کلی انتسابی يعنی جمھوری اسالمی استفاده وحتی سيد علی خامنه ا اطالعات ورئيس جمھوری

محکوميت مبرا  بار اسالمی از ترور جمھوری افراد دخيل درامر ،ولی درمحاکمه  ومحکوميت ؛ميگردد
  .نميشوند

حتم راه  گرفته شود بطور ،ن که به معنای ايجاد ترور ووحشت استآاگرترور به مفھوم خارجی  **
   :محکوميت جمھوری اسالمی منجرخواھد شد زيرا کهتحقيق به 

، دولت جمھوری اسالمی موظف است که برطبق صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی  -١
دراجرای اسالمی کردن ھمه کشورھای کفربکوشد ودراين مورد مسئوليت اجرائی اين اصل قانون 

   .اساسی برعھده سپاه پاسداران نھاده شده است

 ميزترين وحشت عمومی است آاسالم به کشورھای کفر بزرگترين وفاجعه تکليف تحميل   -٢
 يت به اھالی ايران ويا ھرھمانطورکه اگرسياست بک کشورخارجی تحميل مسيحيت ويا يھود

برعکس مردم خواھد گرفت  زمسلمان ديگری باشد يک وحشت عمومی است که خواب را ا کشور
دفش مسلمان کردن مردم جھان است يک وحشت نھم وارد است واينکه جمھوری اسالمی قصد وھآ

 ندباش ای دنياجمردم نسبت به دينشان درھرک .غيرقابل قبول است
   .مال وياحتی جانشان مدافع وحارس ھستند يشترازب حساس و

اسالم رقانون اساسی جمھوری اسالمی ماموريت صادرکردن د -٣
   .برعھده سپاه پاسداران نھاده شده است

اقدامات نظامی وخشن وساختن موشک است نه  سپاه پاسداران کارش
  .موعظه وپند وتبليغ برای اسالم

بنابراين نميتوان صراحت ھای قانون اساسی جمھوری اسالمی نسبت به 
مسلمان کردن ھمه مردم کشورھای غيرمسلمان  وتفويض ماموريت 
اجرائی ان به سپاه پاسداران را يک وحشت عمومی يعنی ترور درمفھوم 

   .ندانستن  آخارجی 
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  دو توجه مهم

اين توجه بجاست که اسالمی ساختن ھمه کشورھای غيرمسلمان تنھا تکليف سپاه پاسداران نيست بلکه 
کل جمھوری اسالمی  يک تفکيک  ن ازابنابراين تفکيک سپاه پاسدار ،ھدف نھائِی جمھوری اسالمی است

شخصيت ھای حقوقی را نميتوان  لت اين ارفاق ويا تبعيض ميتواند يکی اين باشد کهنامعقول است که ع
سازمان  اسالمی در عضويت جمھوری ،قابل اھميت است بسيار رکرد ومانع دوم که بنظ متھم به ترور
   .است سازمان ملل مغاير ن درآجمھوری اسالمی با عضويت  ناختنکه تروريست ش ؛ملل متحد است

  توجه دوم 

ايران است  خود حاکم بر ھوری اسالمی ذکراسالمی بودن جمھوری اسالمی که عنوان حقوقی وسياسی جم
  :مترادف با تروريست بودن جمھوری اسالمی است  زيرا

دين اسالم که معرف ماھيت ومبانی انحصاری  جمھوری اسالمی است قائل به مشروعيتی برای اديان 
 ذات اين تصريح اسالم ايجاد حالت وحشت عمومی در ،ديگر نيست وتنھا دين قابل قبول اسالم را ميداند

بنابراين ميتوان گفت که عنوان جمھوری اسالمی  ،مردم پيروان اديان ديگر غيراسالم خواھد کرد ھمه
 ،مترادف با ايجاد وحشت وترور برای ھمه مردم غيرمسلمان وحتی بخش عظيمی ازمسلمانان  جھان است

ی ن استفاده شود وگفته شود جمھوری وحشت وترور سخنآبجای واژه اسالمی ازمفھوم حقوقی  اگر و
ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ازعنوان جمھوری وحشت  کما اينکه برخی از ؛نخواھد بود ميزآمبالغه 

  .وخون بجای جمھوری اسالمی استفاده ميکنند. مبارکشان باد اين تشخيص درست وبجا

رجوع  >راھی برای تامين امنيت جھانی ازانتشارات سنگررساله <القمندان به بحث باال ميتوانند به ع
  : فرمايند
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