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گا A ن  ھار ی و راض     ا
  حقوقدان- اميرفيض

 نراآوارد دانسته اند که ازجاويد ايران درخواست شد  یارمين ھنگامه اعتراضھبه سی وچ ،يزدی اھوراپيروز قایآ
   .باستحضار خوانند گان ھنگامه مذکور برسانند

اميرفيض چنين تھمت ھای بی اساس ودروغين قای آبسيارمتاسفم که اعتراض ايشان بااين عبارت شروع شده است <
  >رادرباره کدبان محمود فروغی ميزنند

    زدم قای فروغی آبنده به  ماھيت ھنگامه نيست بلکه به قول خودشان تھمت ھائی است که اعتراض مفصل ايشان متوجه

قای فروغی آپايه است که ! مطلبی دراعتراض ايشان نيست ودفاع وتوضيح ايشان براين ھا ن تھمتآاينحال دررفع  با
 ودرايامی که دبيراولی دبيرخانه راداشته نظم و ،شاه دوست وميھن پرست ومنظم ومرتب درکاربوده اند ،شخصيتی پاک

  .نسقی که بعدھا ھم ديده نشد به دبيرخانه دادند

مريکا ھم آت اشاره کرده اند ودراسناد سفار درست قای اھوراآقای فروغی ھمان است که آدرمورد شخصيت اداری 
. اصوال ميتوان اصل رابراين گرفت که شخصيت ياد کرده است »جنتلمن«يک قای محمود فروغی بنام آاست که ازسندی 

قای محمود فروغی آچنانکه  وناظم خوبی بودندنھم درحد معاونت وسفيرکبيراشخاصی مرتب ومديرآھای وزارت خارجه 
ھيچ رابطه بانظم اداری ومديريت  ن اشخاص چيستآنکه عقيده سياسی ھم دبيراول خوبی ازنظراداری بوده اند  ولی اي

   .نھا نداردآ

اعتقاد ھماھنگ است   مبارزه رامتحمل شوداز مسئله ای که ميتواند بارسنگينی  ،بسيارحساس مبارزه ايرانيان درجامعهِ 
واينکه انسان به سوابق  استاعتنائی به مسئله اعتقاد بی  ،اند مبارزه رابکل سرنگون سازدھمچين بارزه ايکه ميتو و

 يابستگی خانواده ويالفاظی ھا بارحساس وسنگينینھا بی اعتنابوده وبه اعتبارسابقه خدمت وآ قاريرا اشخاص واسناد و
ن است که انسان ازسابقه وعادت آاين درست مانند  .جبران ناپذيراست یسھل انگار نھا بگذاردآمبارزه رابردوش  از

به بنمايد  قاطر نآی راحمل برتمعھذا بارگران قيم ،گاه باشدآفرارميکند بطرف طويله  وازدمی اند را قاطری که بار
   .ن خوبی دارداعتباراينکه پاال

 ۵٧مريکائی شورش آازعالقه ايشان به جناح  ورآقای فروغی ارائه شد نشانی کامل ودرعين حال حيرت آاسنادی که از
ای کنند که ايشان شاھدوست وميھن پرست بوده اند مسئله ن اسناد  ھنوز ھم فکرميآاست وحال اگرکسانی باتوجه به 

 قای فروغی درحمايت ازبازرگان آمبطل اظھارات  است که مربوط به خودشان است ولی اين قبيل توجھات خاص ناسخ ويا
    ١. ه اونسبت به شاھنشاه ايران نميشودديد گاه ھای نامردان و

  >ھم نظم وھم مقام دھد سوابق است کهيکی از فضال بيتی دارد که ميگويد <  

غی قای محمود فروآ .که بامالت عقيده سياسی بناشده است ،درعبارت باال شخصيت اجتماعی است ،مقصود ازمقام
ن درسی وچھارمين ھنگامه بيان شده است فاقد شخصيت اجتماعی آعقيده سياسی ايشان  که مشروح بخشی از باتوجه به

                                               
در تماس تلفنی موضوع مالقات  ٣۴دو شخصيت ديگری که در خط مقدم مبارزه ھستند ولی مجاز نيستم نام آنھا را ببرم، پس از انتشار ھنگامه  - ١
شرحی ھم می دادند که با نوشته ھا آنان يکی از  - قای محمود فروغی با ھنری برشت را تاييد و گفته ھای آقای فروغی عليه شاھنشاه را تاييد کردندآ

  ک- ريکا. حچيزی که از نظر ديپلماسی در جريان بوده اند بدون استناد به اسناد سفارت آم -مطابق بود ٣۴متن ھنگامه 
يا         ٢٠١٢آگوست  ١٠ -ھنری برشت-محمودفروغی  - ٣۴ - ھنگامه ھا در رفع نقيصه ھا 
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است والبته که شخصيت سياسی ايشان ازنظر نھضت  آن نون اساسی ومتمموسياسی درچھارچوب تداوم سلطنت وقا
   .زادی  محفوظ وجای مشخصی داردآ

 ھمراه وھمفکر و با قای محمود فروغی بود نه ميھن پرستی کهآتکيه گاه سی وچھارمين ھنگامه متوجه عقيده سياسی 
   ٢ .زادی وبازرگان منافاتی نداردآنھضت  با ايشان  معاضد بودن

ازخودشان اين سوال رابکنند که چگونه ميشود وقتی ھويدا به ايشان پيشنھاد مقام  ،قای اھورا پيروزيزدیآاميد وارم 
مريکا بروند وفورا تقاضای تابعيت آ> ويکراست به مريکاآمستند ھمان سند سفارت قبول نکند < را ميکند وزيری دربار

   ؟!بنمايند مريکا راآ

گرفتاری وافتادگی است که ھنگام  > يعنی بهشناخته ميشوند ،تسوستان بھنگام گرفتاری ددود <ييکی ازبزرگان ميگو
قای محمود آ تصورنميکنم که انصاف ووجدان اجازه دھد که انسان به توصيه ھائی که ،مرد ونامرد شناخته ميشود

  .ستی رابه او دادبتوان عنوان پرافتخارشاھدو ،ھا درمورد عدم پذيرش شاه کرده است مريکائیآبه  فروغی 

 مده نيست زيرا مستند است تھمت ھای بی اساس وآارمين ھنگامه ھنچه درسی وچآتھمت ھای بی اساس ودروغين  
  .دروغين اظھارات فروغی است که به ھنری برشت ميگويد

   »شاه بسختی مورد تنفراست وازايرانيان ھيچکس پشيمان نيست«

    .تھمت ودروغ زنی را استرداد کنند قای اھورای يزدی اتھامآفکرميکنم جادارد 

از درتجليل  يحضرتاعل اعالميه نطور که الزم بود اثرآکه  يرسی وچھارمين ھنگامه وارد استبرتحراستيضاح اين 
قای محمود فروغی بوده چگونه حقانيت آاعالميه که دست پخت  که ھمان تامعلوم شود تشريح نگرديد شريعتمداری

زيرا خيلی اشخاص ھستند که به بازرگان  ،ه استدکشيسنگين  خردکننده ای ت طلبان رابه زيرسوال فلسفه مبارزه سلطن
ريب حقانيت تداوم مشروعيت سلطنت بکارگرفته نشده است يعنی ادی وفادارند ولی باورھايشان درتخزآ نھضت و

 ای محمود فروغی درچنين موقعيتی درقآولی  ،ورندآازقوه به فعل در د باورھايشان راندرموقعيتی قرارنگرفتند که بتوان
  .حساسترين پايگاه مبارزاتی قرارگرفتند

   :تيکی ازبزرگان سخنی دارد که شاھد کالم اس -مدند آکه متاسفانه  يندآست که گرگھا به لباس ميش درنجا آخطر

ت که چوپانان بخواھند ن اين اسآيند ولی فکاھی ترازآنست که گرگھا بخواھند به لباس ميش درآخنده دارترين داستانھا <
   >نھا نترسندآتاميشھا ازورند آبه لباس ميشان در را گرگھا

    

 

                                               
) شرکت کرده و حتا فرزندان ١٣۵٧( ٢۵١٧با وجودوابستگی اش مدعی است ميھن پرست است، ھمه کسانی که در شورش يک کومونيست  - ٢

و در » آمريکا«پرستی در خدمت  ميھن پرستی کرده اند ولی در اصل در پوشش ميھن ادعایآنان سيلی زده اند رشيد ايران را اعدام و به گوش 
که امروز آشکار و ھمانند آفتاب  مصدق ھم در قالب اين تظاھر صدمات زيادی به کشور زده استمحمد  خدمت بيگانه به کشور صدمه زده اند.

 ک-. حروشن است


