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  حقوقدان -اميرفيض

 ،ساسان کمالی را با ايران يارگرامی اميد دانا منتشرساخته است آقایباتشکرازجاويد ايران که مصاحبه 
ای بر را تحمل سختی ھا ،اميد دانا آقایھمه مشکالتی که دراستفاده ازصدا دارم بمناسبت نام  بنده با

   .راسپاسگزارم . موقعيتی استثنائی وانتظاری ھميشگیسان ساختآشنيدن مصاحبه ايشان برايم 

 بسيار ساسان کمالی برخورد کردم که آقایدرجريان استفاده ازمصاحبه مزبور به موردی دراظھارات 
کمالی  آقایبوسيله  ۵٧واسرارمھم شورش  وميتوان گفت که يکی ازپوشيده ھا توام با تاسف دارد      ِ تازگی  

  .رونمائی شد

، بدور ، روشناقراری بسيارصريحساسان کمالی   قایآ
اعتراف کرد که سند  ،نف افتخار َ ک   در و ازتعارف وترديد

عمل  قالبی خارج کنندگان ارزغيرقانونی ازکشور
   .ساسان کمالی است آقاینشای ايشان يعنی وا

ليستی  ،کشور از زمقصود ازسند خارج کنند گان ار
بنام کارکنان بانک  ۵٧ذرماه سال آ ١۵در است که 

نفرازمقامات دولتی  ١٧۵ ،ودران سند مرکزی صادرشد
بنام ومقام  وشخصيت ھای کشوری ولشگری ايران

ز ميليارد دالر ار ١٣مبلغ  متھم شده بودند که 
   ازکشورخارج ساخته اند  یقانونغير

  متن اعتراف ايشان 

اميد دانا  ميگويد  آقایساسان کمالی خطاب به  
درنبرد ھای سياسی ازھروسيله ای استفاده ميکنند  <

قايم شده  بنده ھم موقعی که درتھران مخفی بودم و
ما < اعالميه چاپ ميکرديم وعمال دروغ مينوشتيم بودم

را  ما اين اسناد .رفته بيروناسالمی بانک مرکزی ايران اعالم ميکنيم که اين پولھا کارکنان شرافتمند 
ھای گول زننده که سند شماره فالن ميليارد ليره يا دالر ويا پول شتيم شماره مينوشتيم وشماره ميگذا

  >فلسطينی داريم ميفرستيم وماکارکنان انجمن اسالمی مراتب را اعالم ميکنيم

  > اين انشاي من بود كه يادم هست خودم نوشتمساسان کمالی اضافه کرد < آقای
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فته گ اميد دانا به معرفی خائنين به کشور آقایدرمقابل اصرار کمالی ازبيان اين رويداد ميخواست آقای
  .نھا مالک استآ باشد گذشته ھای افراد مھم نيست وضع حاضر

ھستند  نآ افتادن جا و ن ومنتظرين قبولآران وخائنين، پيروان غريبه نيست ھمه جنايتکاکمالی  اين سخن
    .ن نيستآچيزی که منطق انسانی وعدالت اجتماعی وپاسداری ازامنيت جامعه به ھيچوجه پذيرای 

، ھمه خائنين به کشور خيانت رابه ھمه جانيان پس ازارتکاب قتل نادم ميشوند
زادی آ، سان بيگانه، ھمه وطن فروشان وجاسوارندحساب تصورخدمت ميگذ

ی متحرک است که  ّ ص  ن جامعه برودمکراسی را بھانه نوکری بيگانه ميدانند ولی 
پايه تجليل وتشويق وحمايت خدمتگذران ومجازات قانون شکنان   دو بر

 گاه براساس که  است تاکنون مستدام بوده ازعھد بشريت واين دوپايهاستواراست 
برتارک تمام جوامع حقوقی  وق اجتماعیمنابع شرعی واکنون درراستای منابع حق

   .بشريت درخشش اجرائی قاطعی دارد

  فرمان خميني 

زش موآ دستور فکروطرح انتشارليست قالبی  خارج کنند گان ارز ازکشورناشی از
درست يک  ۵٧سال  ذرماهآتوضيح اينکه درھشتم  .بود ۵٧خمينی وشورشيان 

 اءساسان کمالی انش آقایرز توسط ا ھفته قبل ازاينکه ليست قالبی خارج کنند گان
يف کمالی را بعنوان تکل آقای مشابه انتشاريابد خمينی دربيانيه خود اقدام و

   .ازپيروان خود خواسته بود

  ن ابليس آبيانيه 

خائنين به  از وزراء دولت ياغي و اوضاع كشوراست كه ليستي از براشخاص مطلع از<
دمكشي ميكنند تهيه تادرموقع آ ت وكشوروصاحب منصباني كه درسراسركشورامربه جنايا

  ١ >نها روشن شودآخود تكليف ملت با 

کارکنان بانک مرکزی باوجود خطرات بسيار فھرست  ،درپی اين دستور< :تاريخ انقالب ايران نوشته است
ماه شھريورومھرارزغيرقانونی ازکشورخارج کرده بودند تھيه  دو کسانی که در از نفر ١٧٨اسامی 

                                               
دولت  اشخاص مطلع از اوضاع كشور است كه ليستي از وزراءبر «امام خميني فرمودند: ) ١٧۵٢( ١٣۵٧آذر  ٧ رويه روزنامه - ١

كنند تھيه كنند تا در موقع خود يھا میجنايات و آدمكش كه در سراسر كشور امر به یو از خائنين به كشور و از صاحب منصبان یياغ
نفر از كساني  ١٧٨اسامي  فھرست در پي اين دستور، كاركنان بانك مركزي با وجود خطرات بسيار، »روشن شود. ھاتكليف ملت با آن

 ،یبودند، تھيه كردند. اين فھرست كه در آن نام بلندپايگان دولتخارج كرده كه در دو ماه شھريور و مھر ارز غيرقانوني از كشور
ران اين مرز و جنايتكا«با عنوان  یااطالعيه یخورد، طمي و افراد وابسته به دربار به چشميسلطنت داران معروف، خانوادهسرمايه

مختلف  یھاسازمان یاز سو از اين دست یھاياطالعيه ی، گاھیمنتشر شد. پس از اين عمل كاركنان بانك مركز »بوم را بشناسيد
مالی با انتشار آن ليست بنا به اقرار خودش بدون شک با خمينی و شورشيان ھمکاری کرده است. چه ساسان کآقای   .شدمنتشر مي

 ک-ليست دروغ بوده باشد چه راست. ح
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، خاندان سلطنتی وافراد وابسته ، سرمايه داران معروفن نام بلند پايگان دولتیآدر . اين فھرست کهکردند
   ........منتشرشد >جنايتکاران اين مرز وبوم رابشناسيد< چشم ميخورد طی اعالميه ای با عنوانبه دربارب

  !اصالح تاريخ انقالب

  :زيردرتاريخ انقالب وارد ميگرددت ااصالح ،ساسان کمالی درمصاحبه مزبور یآقا با اعتراف واقرار

اھميت است که تنھا اعتراف به موضوع  با ازاين جھت بسيار کمالی ساسان آقایماھيت اعتراف  
ن آنتايج  گاھی ازآ اراده و قصد و يعنی با ستھھم اعتراف به دروغگوئی وجعل بلکه  ؛نيست

غ درو اھميت بيشتردراين است که معموال کشف ؛برای موفقيت به دروغ وجعل متوسل شده است
خود شخصا  تحقيق صورت ميگيرد واين بسيارمھم است که دروغگو امر بوسيله قضات ويا در
اين کمکی  )د!مبارکشان بااجبارخودرا دروغگو وجاعل معرفی کند ( يا و بدون ھيچگونه فشار

  .کردند ۵٧راکه به مستوره شورش 
    .ادعای ليست مزبور دروغ وجعل بوده است اساس 
   .بی شخص ساسان کمالی بوده استن ليست قالآجاعل  
ی باندرحاليکه   ن ليست شناخته شده اندآبانی  ،جه ونادرست                            ّ کارکنان بانک مرکزی بطور نامو   

ساسان  آقایشخص به اقرار خودش،  کارمندان بانک مرکزی نبوده و ،ن ليستآاصلی وحقيقی 
   .کمالی بوده است

    .با اوبوده استمخارج  ء ومقصود ازبانی کسی است که ھم فکروھم عمل وھم انشا 
رسيده است  ليست وابداع اين  به فکر ساسان کمالی  بوده که دراجرای دستور وخواست خمينی 

  .است نوردآ ر وسريعنی مصداق کاله بياو

ن آ را به دروغ فراھم ساخت که اثر یبود وساسان کمالی ليست ه!! را خواستمينی ليست جنايتکارانخ
حساسيت مردم به پول بمراتب زيرا  ؛ايتکاران مورد نظر خمينی بودجنبمراتب بيشترازليست ادعادی 

اتھام جنائی اتھام است وبايد ثابت شود ولی بيانيه کارکنان بانک مرکزی سند  .اتھام جنائی است از بيشتر
  .اثبات تبھکاری است

نفربانام ومقام تھيه کردن وبنابه اقرارساسان کمالی شماره ھای  ١٧٨ درظرف يکھفته چنين ليستی از
ن اسامی گذاشتن کارساده ای نيست فقط عشق به پيروزی شورشيان آمقابل  در ارز گول زننده )بالعم(

    .ن باشدآميتواند عامل تحمل 

ود كه بور يكي ازرويدادهائي بمز ت قالبيليس مستحضرند انتشار رگان اين تحريهمانطور كه خوانند
رش ووليست قالبي مزبور سندي برحقانيت ش نفرت غيرواقعي عليه نظام پادشاهي كشور شد موجب

 به(جعل  وگرايش فکری مردم رابه جانبی سوق داد که برپايه دروغ و .عليه دولت وشاه شناخه گرديد

 نآضربات  ارزش اين خدمت اوبه شورشيان وتا  است يا دشوارآ. ساخته شده بود )ساسان کمالی اقرار
  ؟به رژيم شاھنشاھی ارزيابی گردد
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سی وپنجسال است که حقيقت اين راز که چه کسی بانی ليست مزبور بوده ازھمگان پنھان بوده  
ساخت اين سند قالبی  است وھمه تصورميکرده اند که واقعا کارمندان بانک مرکزی مبادرت به

ه اسالم کاظمي  آقایصوتی را شنيدم که  بنده شخصا درسالھای گذشته نوار !اند شوب ساز کردهآ
 بانآاول  ازجمله سنگر که مورد ھم درسنگرھا د درتوليد سند مزبور اشاراتی داشتنقش خو از

 ن اشاره شدهآونيزدرنقد بيانات اعليحضرت بمناسبت درگذشت اسالم کاظميه به  ١٣۶٧ماه سال 
سان کمالی درمصاحبه مزبور جای ھيچگونه شک وشبھه زاد ساآ ولی اعتراف صريح و ؛است

   .ای درتعلق اين جنايت تاريخی عليه رژيم سلطنتی ايران به او باقی نميکذارد

 مـــــــا> استفاده کرده نه نمــازجنايت خود ھمه جا ازواژه < ،ايشان دراين اقرارتاريخی 

  .استفاده شده است امـــــــدرصورتی که درنوارصوتی اسالم کاظميه ازواژه 

   موقعيت كنوني ساسان كمالي 

  :مسئوليت اين عمل ساسان کمالی متوجه دوصيغه است 

که ساسان کمالی درجريان مزبور درموقعيت  چرا ۵٧نتايج شورش  و ثارآ يکی مشارکت کمالی در 
  .تسبيب قرارگرفته است

ب وکالھبرداری نھا مرتکب جعل واتھام تقلآعليه است که  نفر ١٧٨صورت دوم، مشتکی عنه  
بعلت محظورات شاکيان شاکی اوھستند و نفر ١٧٨يعنی ساسان کمالی متھمی است که  شده است

   .قانونی نميتوانند داد خواھی وخواستارمجازات وخسارات ناشيه ازناحيه او گردند

رفع اتھام  رجوامع حقوقی متاثرازاخالق ولزوم صيانت جامعه به چنين افرادی تاد
عقيده عمومی ھمين راستا ر د ٢ .اجتماعی داده نميشودسياسی واجازه فعاليت ھای 

   : ناظربرعقيده نخست وزيرايتالياست که گفته

   >كساني كه اتهامات جنائي دارند بايد ازكاركنارگذاشته شوند<

 

                                               
به  درد نکند. اينبنام ساسان کمالی شادباش ميگويد!!  دستتان » قھرمانی«رای انتخاب چنين برنامه افق و تلويزيون انديشه ب - ٢

موريانه را برای پاسداری چوب و ستون چوبی ساختمان يا  را در بيمارستان به شغل پرستاری استخدام کنند. دراکوالآن ميماند که 
 ک-ح بگمارند... 


