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  تحقيقيقضاوت جامعه وقضاوت 

  دررابطه با تزسلطنت گروگان
  حقوقدان -ضاميرفي

 )ھخايزدی (قای آار اعتراض اخوی دريافت شده که درکن مسعود قایآتوضيحی ازجانب ايرانيارگرامی 
تی ازجمله شھرت قايان به اعتباراآکه  ،محمود فروغی است قایآسلطنت گروگان درمورد نقش  متوجه تز

الزم دانسته اند  )معروف به ذکاء الملک فروغیمحمد علی فروغی ( ن خاندانآگ خانوادگی خاصه بزر
غی قای محمود فروآف رّ که معن آجبھه پشت  وسلطنت گروگان  تز تالمات خودشان را به بخشی از که 
   .کنندابراز  است

قای محمود فروغی برخورد کردم آمريکا درمورد آحقيقت اين است که اينجانب نيز وقتی به اسناد سفارت 
قای محمود فروغی آمالقات  ن اسناد ازآ نچه که درآ قايان متالم ومتاثرشدم زيرا ازآتالمات  خيلی بيشتر از

که  دبو و نه قابل تصوريده بودم ونه ميدانستم جای ديگری د در، نه مريکائی رفته بودآرشت پبا ھنری 
و نه اصوال باورم ميشد که يک ايرانی ن چه نقش مخربی دارد آرشت نسبت به سلطنت وتداوم پھنری 

  .رشت درميان بگذاردپمريکا اين چنين مسائلی را با ھنری آ مقام سفيرشاھنشاه در نھم درآ

   .جامعه با قضاوت تحقيقی است علت اين ناباوری ودرنھايت وجود تالم؛ برخورد قضاوت

نات وامثال قضاوت جامعه ، قضاوت عمومی مردم است که  تحت تاثير احساسات وعالئق وشايعات وتلقي
 متخصص وبجای شايعات و قضاوتی است که حاصل کارنھا استواراست و قضاوت تحقيقی ويا قضائی آ

نمونه مشھور  نصوص پايبند است ود شھادت شھود صالحيت دار اصيل مانند اسناد و نقل قولھا به ابزار
قضاوت تحقيقی وقضائی خائن به فرانسه  ناجی فرانسه و را ن مارشال پتن است که قضاوت عمومی اوآ

   .شناخت

ن سبب تالم وناباوری آميشود تزلزل  چنين قضاوتی با قضاوت قضائی ويا تحقيقی مستند روبرووقتی 
، ارتشبد محمود فروغی .فروغی است دقای محموآميگردد واين وضعيت درست منطبق با جريان 

، قضاوت عمومی ھم نانآبسياری ديگر ازافراد بمناسبت تعلق اعتماد شاھنشاه به  ، قره باغی وفردوست
 بقول و ھنگامی که باد مھرگان وزيد ؛حاليکه ھمه ميدانيم در ،نشئات يافته ازقضاوت شاھنشاه بود

            :ناصرخسرو

  نکه شود پديد که ازما دومرد کيستآرمن وتووزيد باد مھرگان       فرداکه ب

نبودند ولی مردانی  ھيچکدام خائن بالفطره نسبت به شاه وکشور نھاآامثال  و ، قرباغی، فردوستفروغی
نھا نشان دادند که چه ھستند آيعنی وقتی باد مھرگان ورزيد  ،نبودند ھم معتقد به حقانيت سلطنت و وفادار
 ،مريکا را پذيرفتآشد وتابعيت  رشتپوسل به ھنری نطورکه ديديد فروغی متآان گادمھرمقابل ب دريعنی 
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اعتماد به  ءنکه مبنا ومنشاآشاھنشاه ايران ھم با  .ی وفردوست متوسل به شورشيان شدندقره باغ و
. اند تاسف خودشان را پنھان نکرده ،ن اظھار اعتمادآ وقرباغی بودند درکتابشان از تارتشبد فردوس

مبنای غيرقابل تغيير رابه کسانی مانند فروغی ويا ديگران اعتماد شاھنشاه  ن نميتوان اظھاربنابراي
دم ھا ھمواره تغييرميکنند ولی اين تغييرھا نسبت آ ،صحبت کنيم اجازه فرمائيد  قدری بی پروا .شناخت

  :حکيم مولوی گفته است نھا نيست به ھمين دليل است که آبه اعتقادات 

  ای برادر تو ھمين انديشه ای      مابقی استخوان وريشه ای

   .دم نرينه قائل به تفاوت ھستندآ فضال بين مرد و و

ن تحرير به افرادی آ را داشته باشد که در واقعی تجليل و افتخار براستی که ھيچ تحريری نميتواند بار
 که ھيچ تحقيقی تحقيق شناخته نميشود اگر سمت خيانت ونادرستی داده شود ومتقابال ھم بايد قبول کرد

    .مستند نباشد ،به اسناد ومدارک تحقيقی

 ن کشور درآمريکا واسناد سفارت آاسناد وزارت خارجه  بر جمله تزسلطنت گروگان مستقر تزی از ھر
شاھنشاه  بنده ھم متاسفم که اين ننگ تاريخی برای کشورما ثبت درتاريخ است که سفير ،تھران است
غوش يک آبه  را خود ۵٧روزھای بھمن سال  دل وضعيف وافتاده است که درست در حد بز نآ ايران در

، قصه اين جريان شايعه نيستکنم که ه مريکا انداخته است ولی چآمسئول عالی رتبه وزارت خارجه 
 بنده وامثال بنده نيست سندی است که سالھا بعد روزنامه نيويورک تايمز به تاثير ، نقل قول ازنيست

به کارمندان  نراآمريکا اشاره وخواندن آوزارت خارجه  رفتار ايران درسياست و مريکا درآفارت اسناد س
   .وزارت خارجه کشورش توصيه کرده است

  صفحه اول) ۵نقل ازکيھان لندن شماره (                                                                         

درمصاحبه ای که درپاريس با اعليحضرت   اس -بی -ادمن خبرنگارشبکه سی قای ديويدآ ١٣۶٣سال  در
مريکا ادعای وی را آاياالت متحده < :پس ازمصاحبه گزارشگرگفت گوينده شبکه مزبور ،وردآبعمل 

  .>برتاج وتخت ايران برسميت نشناخته است

   :ن انجام گرفت که اعليحضرت فرموده بودندآ يادمان باشد که مصاحبه مزبور با اعليحضرت بعداز

  .>پادشاه مشروطه برخواھم گشت وايرانيان خواستاربازگشت من ھستند من بعنوان<

روشنی بوده  امر ،رشت برای خبرگزايھاپکه طرح ھنری  مسلم گردد ات ن جھت ارائه شدآ سند باال از
   .مطرح ميکنند ،تاريخ طرح سال بعد از ۴نرا آاست که با اين صراحت 

يا مقرون به انصاف آ ؟نھم معرفی شوندآکه عمله ھای اجرائی يا الزم نميسازد آخوب اھميت چنان طرحی 
قای محمود فروغی درمورد انتقال سلطنت به شاھنشاه بوظيفه قانونی خود عمل کرده آ است که چون پدر

 يا نام اين اقدام راآ ؟رشت چشم پوشی کردپی اجرای طرح ھنر نقش فرزند او در پس حق است که از
   ؟ی به اين مھمی وسرنوشت سازگذاشتميتوان يک تحقيق نسبت به موضوع
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قای فروغی اشاره واستناد نميکرد آضوع اسناد سفارت ونفش سلطتت گروکان وپشت جبھه ان به مواگرتز
  ؟ناميده ميشد ود ويا تحقيق بارعايت خاصه خرجی ازديگران بيک تحقيق نسبتا جامع  ن تزآيا آ

امورايران وعلت سقوط  مريکا درآداخله م ن که نشانگرآاھميت موضوع تزسلطنت گروگان وپشت جبھه 
مھم ميباشد که ھيچ چيز وھيچ  نقدرآ ؛مبارزه سلطنت طلبان وعدول اعليحضرت ازتصدی سلطنت است

 مقدس است ھمه اسناد و نجا که ھدف تزآ از ن بشود  وآتجلی  ن مانعِ آاعتباری نبايد درمقابل اھميت 
   .ن ھدف ھم مقدس استآوسائل رسيدن به 

رشت درمورد سلطنت ايران يک طرح است پزيرا طرح ھنری  ،قای فروغی نقشی بسيارکليدی استآنقش 
بدون ارائه ن آپشت جبھه  تزسلطنت گروگان و ؛ومجری الزم دارد واال طرح خود بخود اجرا شدنی نيست

   .ادعای بی دليل وعامل بود وقای محمود فروغی ممکن نبود آنقش 

، اسناد ارائه شده ارائه سند بان بسيارخرسند خواھد بود که معترضين آھه جب ات پشتتزسلطنت وتحرير
تحريرات را جرح سازند که تحقيق درمراحل قطعيت واحرازمسلم قرارگيرد ولی نه  در وحتی شھود حاضر

ن آت جبھه شی که بنده را دروغگو خواند ونه ديگران که به تز سلطنت گروگان وپجقای دکترگنآمانند 
ما را دنبال  بله کسانی«ميگويند:  ونی خودمانند کسانی که در کانال تلويزينه . می داده اندعنوان بی شر

  . »سياسی ھستنددر سطح پايين رجل  و نخود سياه ميفرستند و تفسير ميکنند

***  

فرزندان  اگر قرار براين بود ھمه» پدر ترا چه حاصلاز فضل «المثلی در ادبيات پارسی ھست، ضرب 
اينطور نبود، در ھمين  ھرگز خائن نميداشت و دقيقا ھمان فکر و فضلی را داشته باشند که پدر دارد دنيا

گرچه ھمسرش از امروز، سفير شاھنشاه آريامھر جناب ناصر مجد را داريم (در گذشته است)، که  دوران
وفادار و صادق و درستکار بود ولی فرزندش  بسيارمحمد خاتمی است، ولی در زمان خدمت فاميل ھای 

 ھومن مجد سخنگو و مترجم احمدی نژاد و محمد خاتمی ميشود و از سياست ھای رژيم اسالمی پشتيبانی
سالش است و من ديگر در سن پيری  ۴٠پسرم «که انتقاد به پدرش برده شد پاسخ داد: کند. آنزمان مي

  ».کنترل اورا ندارم
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