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 پشت جبهه سلطنت گروگان
  حقوقدان-اميرفيض

ن احساس آ. روشنی ھای طرح ھمان است که انسان نسبت به ھرطرحی روشنائی ھا وتاريکی ھائی دارد
جريان  نھائی است که درآتاريکی ھای طرح  ،ورد ھای طرح استآميکند واين احساس نتيجه تجسم دست

  .نقدرمحکم است که توقف طرح را سبب ميگرددآوگاه يد آاجرای طرح پيش مي

نجا که ممکن است آبدان معناست که افراد با تجربه ويا دورانديش با مطالعه طرح تا  ،کارشناسی طرح
ی وحتی تاريکی ھای طرح را با پيش بينی ھای الزم روشن ميکنند که اجرای طرح با سردرگم مسير

  .>سان اجراکردن چه مشکلآطرح دادن چه توقف موقتی روبرو نشود و اينجاست که گفته ميشود <

  تاريكي ها 

که ھاله ھای سفت مريکا براعليحضرت آسياه ترين تاريکی ھا برطرح رفع تحريم تحميلی وزارت خارجه 
 سنگريحضرت است که درواقع به اعل منتسب ، اظھارات کنون پيش بينی کردنرا ميتوان ازھم اآوسخت 

  .دندفاعی طرح ھنری پرشت ميتواند پيش بينی ک

اعليحضرت به ھيچوجه درطرح رفع تحريم تحميلی وزارت اھميت موضوع مزبور توصيه ميکند که  **

مريکا خالف حقوق آزيرا درست است که عمل وزارت خارجه  مريکا مشارکت نداشته باشندآخارجه 
ف اعالميه جھانی حقوق بشرومنابع حقوقی است ولی بھرحال يک سمت ن وزارت خانه وخالآوسيطره 

مصاحبه ھائی  نجا که اعليحضرت درآ از و ؛وسوی اين تجاوز به حقوق سياسی شخصی اعليحضرت است
به عدم وجود محظورات سياسی اشاراتی داشته اند وھمچنين سی وھفت سال است که  اعتراضی نسبت 

، حضورشان درطرح مزبور سبب تضعيف طرح ياسی نفرموده اندبه اين محروميت وتحميل تحريم س
  .به رضايت ضمنی اعليحضرت ربط خواھد يافتزيرا مسئله  ميگردد

ن چيزی است که بسياربعيد آھمين قدر  که اعليحضرت دخالت درموضوع نفرمايند تحصيل حاصل  
   .بنظرميرسد

بسادگی ميتوانند مانع جريان طرح  مشکل دوم مشاوران ونزديکان سياسی اعليحضرت ھستند که **

دراين   ،نھا جزبه تصميم وھمکاری وخواست اعليحضرت ممکن نيستآاسکان  ن بشوند  وآيا سقوط  و
نھا ميتواند عاملی باشد که مشاوران آوقاطع مسئله ھموندی سازمان ھای سلطنت طلب واقدامات ھماھنگ 

سياست  است که اگر ن برداشت ھم متصورو ھرچند ايونزديکان سياسی اعليحضرت را کمی رام کند 
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مريکا دررفع تحريم ھا حرکتی مثبت ازخود نشان بدھد ھمان نزديکان سياسی اعليحضرت خيلی آدولت 
  .سلطنت طلبان قرارخواھند گرفت از جلوتر

  تشكيل سازمان 

ول يک سازمان برای تبليغ وقب ،؟  خيريدآيا برای اجرای طرح مزبور الزم است سازمانی بوجود آ **

ن عقيده  ريشه درباورمردم ندارد سازمان با يک رشته تبليغات آن است  که چون آ عقيده وجانبداری از
  .وردآن عقيده را ازقوه به فعل درآوبعد تالش ميکند که  نرا فراھم ميسازد آزمينه قبول 

م دارند نھا که ھريک دم ودستگاه ھای خبری ورسانه ای ھآاگرسلطنت طلبان خاصه سازمان ھای  **

گاه نشده باشند آن جريان برشرافت ملی ايرانيان تحميل شده آبه اھميت طرح ھنری پرشت وخفتی که از
وتحميلی برخالف شئون انسانی ندانند که تشکيل سازمان جديد ھم با دست خالی قادر به نرا خفت آويا 

   .ن نخواھد شدآنھا به طرح ھنری پرشت واثرات آجلب توجه 

ن برای سلطنت طلبان محرز است وتحريرات سلطنت گروگان آپرشت واثرات وضايعات  اگرھم طرح ھنری
ديگربايد منتظر اقدامات  ؛ملی داده استتائيد نھا اعتبارحقوقی وآدريافت ھای  و ن به باورآوپشت جبھه 

نی سازما نھا بود چراکه سازمان جديد التاسيس ھرقدرکوشش کند نميتواند جايگزين باورھای قوام يافته وآ
نھا بشود وازھمه بدتر تشکيل سازمانی جديد  يک مشابه سازی است که با تحمل سازمان ھای موجود آ

    .شنا نيستيم  سازگارنخواھد بودآنھا کم آکه به خلق وخوی 

  تحريم سلطنت 

موضوعی که مترتب اشاره است اين است که مسئله تحريم تداوم سلطنت که مورد طرح ھنری  **

رضاپھلوی يکی ازمھره ھائی است که بايد  ؛رتباط کمتری با سلطنت رضا پھلوی دارداگرفته  پرشت قرار
   وردآچرخ تداوم سلطنت را درتاريخ ايران به گردش در

چنانکه درمتن طرح ھنری پرشت مالحظه ميکنيد  طرح ھنری پرشت نگفته که سلطنت وليعھد ويا رضا 
> يعنی رابروال قانون اساسی مشروطيت قبول ندارد انتقال سلطنت<پھلوی را قبول ندارد بلکه گفته است 

   ١.ا ھرکسی ديگری مخالف استبا تداوم سلطنت بطورکلی چه با عضويت رضاپھلوی وي

بنابراين تحميل تحريم سياسی متوجه ھرفعاليتی ميشود که با خواست تداوم سلطنت تاريخ ايران ھمراه 
رفروزه ھائی که منتشرساخته اند ازھمان سالھای . اينجاست که سازمان ھای سلطنت طلب به اعتباباشد

                                               
قانون اساسی «شخاص بخودی خود در راستای طرح ھنری پرشت ھمين راستا، بسياری از سازمان ھای به اصطالح، و ادر  -١

خود » مند در آوردی و تک نفره« تلقی ميکنند و دنبال قانون نويسی و اختراع قانونباطل » آنرا و متمم ١٩٠۶مشروطه 
ای طرح ھنری پرشت که به روشنی برخالف سوگند نھم آبان اعليحضرت رضا شاه دوم و تداوم سلطنت و در راست ،ميباشند

 ک-ح نا آگاه. -پنجماست. ستون 
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ھای ه طرح ھنری پرشت وظيفه داشته ودارند که موانع موجود درراه فروزش فروز شنائی باآنخست 
   .ن خالصه شده است  اقدام ميکردند که نکرده اندآھويتی وتاريخی ايرانيان که درسلطنت وتداوم 

عليحضرت را به حساب عدم صالحيت ايشان گذاشته ** برخی ازسلطنت طلبان کم کاری ويا اظھارات ا
به اين حقيقت نزديک ميسازد که   را نھاآتوجه  ،بدون اينکه اين تحرير بخواھد وارد اين مقوله بشود .اند

داوطلب  یکه سازمان ھاھم کلی است که ھرکسی را ،ايران درطرح ھنری پرشت تحريم تداوم سلطنت
گين ھنری پرشت برکنارنخواھد بود زيرا طرح مزبور اساس ازشمول طرح نن واليق پادشاھی بشناسند

   .رفته است نه فرد بخصوصی راپادشاھی را ھدف گ

  

 


