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ی ب  طاط و   آغاز ا

  حقوقدان - اميرفيض

. ترتيب مصاحبه ھمزمان است دردبيرخانه  قای محمود فروغیآاولی  دبيرغاز عقب نشينی اعليحضرت با فعاليت آ
خص که قطع تداوم سلطنت وتبديل مريکا که ھردو بفاصله کمترازيکسال ازيک تزمشآ ھای کيھان لندن وراديو صدای

 از >، خودش راشاه مينامدرضاپھلوی خودش<نھم باتفسيرکيھان لندن مبنی براينکه آ »رضاپھلوی«اعليحضرت به 
   .فعاليت ھای دبيراولی فروغی است

وليعھد وقت ه ن بآونقش او درحفظ تداوم سلطنت وانتقال  گفروغی بزر بمناسبت فرزندی با محمود فروغی قایآ
ريامھربه مقامات معاونت وزارت خارجه آواينکه دردوران سلطنت شاھنشاه  ،واالحضرت محمد رضاپھلوی

که  برداشتی ولی چنين ،مريکا رسيد ظاھرابھترين انتخاب برای دبيراولی دبيرخانه اعليحضرت بودآ وسفيرايران در
بعد ازانتشاراسناد سفارت  قای فروغی تقريبا دوسالآاست که دبيراولی اين اشکال مواجه  با ظاھرقضيه است 

از طرفداران جدی مھندس بازرگان بوده ودرواقع  ،قای محمود فروغیآن اسناد نشان ميدھه که آمريکا بوده که آ
ه در اسنادی که درھمين تحريرمالحظه خواھيد کرد ايشان ک اچر ،اگرگفته شود مھندس بازرگان ثانی گزافه نيست

   .مخالف شاھنشاه ايران بوده استبيشتربازرگان  فروغی حتی بمراتب ازمحود  قای آيعنی 

اولی  ايشان به دبير بھنگام انتصابشاھنشاه وسلطنت  با يا ميتوان گفت که اسناد مخالفت ودشمنی محمود فروغیآ
 که نشريه ای کوچک وناچيزگرچه مزبور درھمان تاريخ درسنگر  درحاليکه اسناد ربوده مسلما خير.دبيرخانه مستو
ديد کسانی که درانتخاب وتحميل محمود فروغی به دبيرخانه نقش داشته اند  شده چگونه ممکن است از است منتشر

   .پوشيده بوده است

  ؛قای فروغی وتسلط ايشان بردبيرخانه باعنوان دبيراولی مصداق ھمان است کهآتصدی 

اغ  دی باچ د کاالآو یده    ید 
او درخدمت به  زيرا سابقه ،نداشت برای توقف وانحطاط سلطنت رضاپھلوی قای فروغی راآايرانی موقعيت ھيچ 

درحاليکه او حقيقتا  سند اصالت وشايستگی او دراين سمت بود  شپدري شاھنشاه ايران وشخصيت علمی وسياسی 
  د.ن سوگند ياد فرموده بودنآحضرت برنچه که  اعليآبود برای انحطاط وتوقف  دزدی

صادرکند که درھمين  اصل بودن سوابق اورا نا تبرومحکم ميخواھد تا جواز، دليل معاين ادعا موضوع کوچکی نيست
   .ن دليل محکم ومعتبررجوع خواھدشدآتحريربه 

  قاي  فروغيآاولين اقدام مشهود 

ذشت شريعتمداری که اعليحضرت بود بمناسبت درگ تسب بهقای فروغی بيانيه منآ وبسيار پربارِ اولين اقدام مشھود 
  .پرخلل ونامشھود بود چون گورکافرن آت سياسی ومفاھيم واثرا يک حرکت اداری دبيرخانه محسوب ميشد به ظاھر
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اويسی وياکشتاراميران مطرح ساخت درحاليکه بمناسبت ترورارتشبد درھمان زمان  اعالميه مزبوراين پرسش را
رد درگذشت شاھنشاه ، درحاليکه بمناسبت سالگاده نشدهارتش شاھنشاھی ايران درداخل وخارج اعالميه ای د

ذربايجان وپيروزی شاھنشاه وارتش آريامھر يادی نشده واعالميه ای داده نشده درحاليکه بمناسبت روزنجات آ
شريعتمداری که سلطنت راطاغوت ناميد کاظم انگيزه تجليل از و......بيانيه ای انتشارنيافته  يا شاھنشاه اعالميه و

  ؟چه بوده است

   :چنين جواب گفته شده است ١٣۶۵) ٢۵٢۵( به اين پرش  درسنگراول خرداد ماه سال 

، جزئی ازکل توطئه ای است که متاسفانه نيت وانگيزه واقعی ازصدوراعالميه بمناسبت مرگ شريعتمداری<
نقش فعال وسھم بزرگی دارد وھدف ازاين توطئه فراھم ساختن زمينه ھای مساعد  ،نآايران در شھرياردبيرخانه 

ن بی اعتباری سلطنت ودورنگھداشتن شھريارايران ازخط آبرای بازگشت جناح مصدقی شورش به قدرت ومترادف 
   .مبارزه وخالی ساختن خط سلطنت خواھی ازسلطنت طلبان است

قای محمود فروغی مشاوراول ورئيس دبيرخانه شھريارايران است آناب ج ،شخصيت رھبری کننده اين طرح وتوطئه
( ازھمان سنگر         .>خداوند موفقشان ندارد  نی ميکنداگرداين توطئه راکار ،فراست وھشياری خاص که با

  )۴صفحه 

، اول جوازورود جمھوريخواھان به مرگ شريعتمداری غی يعنی اعالميه بمناسبتتاثير نخستين کار محمود فرو
مفروش ساخته  نراآ نھاآاعتقادسياسی  ميدان مبارزه بود ودوم تزلزل دراعتقاد سلطنت طلبان به خط مبارزه ای که 

زشريعمداری که وتجليل ا زيرا تجليل درکارسياسی متوجه عقيده سياسی افراد است نه صفات شخصی افراد ،بود
   .خاص خودش راداشت ناروا وجمھوری راحق ميدانست ازطرف شھريارايران معنای طاغوت و سلطنت را

که اعالميه مزبور رابدھند  ندکسانی که مدعی اند شھريارايران درارتباط باسوگند سلطنت ناچاربود -   حاشيه

 ،دباشن نھا عليه شاه خروج نکرده آکه  استادعايشان وارد نيست زيرا اوال تجليل ازشخصيت ھای اھل تشيع زمانی 
 .مجالس کرده اندمدن آموکول به فراھم  نراآياد نکرده واتيان  را  ٣٩ ودوم اينکه اعليحضرت سوگند مقرردراصل

ايشان نيست ، ازجمله تکاليف درمقابل مجلسين مزبور اتيان سوگند تا ،ترويج مذھب شيعه بنابرين اشاعه و
نظربه اينکه  ،نآومھمتراز ،بان ياد فرموده اند اشاره ای به ترويج مذھب شيعه نشده استآودرسوگندی ھم که نھم 

 نشودمرتفع فتوای قبلی فتوای متفق ديگری اثر طاغوت دانسته اند مادام که با فتاوی خود سلطنت را مراجع تقليد با
که قانون مطبوعات  ١٧ماده  ؛يرا. زخاصه برای مراجع تقليد الزم نميگردد اتبرای پادشاه رعايت حقوق واحترام

توھين به  با برابر که توھين به شخص اول مقام روحانيتبتصويب مجلس رسيد ) ٢۵٠۴( ١٣۴۴در امرداد سال 
   .يکطرفه، حکم احترام متقابل رادارد نه ، درماھيتشناخته شدهمقام سلطنت 

که اصل  چرا م وظيفه خالف قانون اساسی استخوند ھا ازنظاآفراموش نشودقانون مزبور وھمچنين قانون معافيت 
  ١ )پايان حاشيه(   .متساوی الحقوق دانسته استمقابل قانون  در ھشتم متمم قانون اساسی  ھمه افراد کشوررا

  ثارخاص اعالميه تجليل ازشريعتمداري آ

نت طلبان خواھد شد ، اعالميه ھمايونی بمناسبت مرگ شريعتمداری سبب خالی شدن خط مبارزه ازسلطری بتحقيقآ<
درتنظيم  گاھی دقيق وعميقی که نسبت به اثرات اعالميه مزبوردارندآ قای فروغی باآومشاورين شھريارايران و

                                               
نجات آذربايجان که شاھنشاه به تبريز سفر کرده بودند مورد  ند، پس از پيروزی ارتش درردمن آذربايجانی ھستم وپدرم تعريف می ک - ١

(سردوشی) اعليحضرت را می بوسند. » پاگون«مداری در آن مراسم گويا شريعت -ومشتی طلبه قرار می گيرندهللا شريعتمداری  استقبال آيت
به انواع حيل ونيرنگ ھا سرو صدا را می خواباند  در بازار تبريز و در ميان مخالفين شاه بلبشو بوجود می آيد ولی آيت هللا شريعتمداریکه 

دروغ می بصورت درگوشی درخواست ھايی کردم که مورد موافقت قرار گرفت. او و ميگويد شما خبر نداريد من حين بوسيدن سردوشی 
ھرگز اسالمش را مال مال ھمواره منافق است، آنچه در دل دارد با زبانش يکی نيست، ولی را پيشه کرد. و می دانيم بعد ھا چه رفتاری  گفت

  ک-فدای چيز ديگری نمی کند. ح
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ن تاريخ بکل مرده آ جمھوری خلق مسلمان که تا ن اعالميه بود کهآازبعد اعالميه مزبور اصرارداشته اند چنانکه 
گھی آبه  ،وستن به خودشان دعوت کردندگھی مردم رابه پيآگھی پشت آ د وبابه ابراز وجود کر غازآ، ومفقود بود

، دامھا شھريارايرانونه پس ازصدور اعالميه گناظرخواھيد بود که چ ،ھای نيم ورقه ای کيھان لندن رجوع کنيد
، !نذربايجاآفرزند ، تحت عنوان جبھه بازگشت به جمھوری خلق مسلمان گسترده شد واين بی حيايای گسيخته افکار

 بدون واليت فقيه يعنی ھمان تز اميخ جمھور اسالمی ر رابه خودشان دادند تانھا آامثال  و !مرد تاريخ ايران ابر
  )٢۵٢۵(  ۶۵خرداد   ٢۴>  ازسنگر.ورندآطرح جرج بال رابه اجرا در جناح مصدقی شورش و

> بود برای توقف د مناراول چاه وبع< صدور اعالميه تائيد وتجليل ازشريعمتداری بيحساب نبود مصداق ضرب المثل
ايرانيان به جمھوری  يرن زمان حاديت فوق العاده ای داشت الزم بود بی التفاتی وتغّ آحرکت سلطنت طلبی که در

واعالميه تجليل ازشريعمتداری دقيقا طريقی بود که ميتوانست  بويژه خلق مسلمان به التفات وتوجه تغييرموضع بدھد
  .پرکندان بسود جمھوريخواھ خالء مبارزه را

  وامــــــا سند اين ادعا

د شده با رب   ند  ل و بارد یان ، ا ا   قد 

ت ی ا ق ه    حکم س

نھضت  وحقانيتفروغی دررابطه بامسائل سياسی ايران بازرگان ثانی بوده  قای محمودآدليلی براثبات اينکه ھيچ 
   .اعترافات خود ايشان نيستمحکم تروبااعتبارترازاداره کشورمختص بازرگان ونھضت اوميدانسته  در زادی راآ

نچه درقلب آ يعنی زبانشان باد عادی ايران درواقع منافق بودند قای محمود فروغی مانند بسياری ازدولتمردان وافراآ
نچه درفکرودلش آنچه درزبانش ھست به مردم وآاين اخالق ناپسند دارند تفاوت دارد اقای فروغی درراستای  فکر و

   .مريکائيھا بازميکنندآودرواقع سفره دلشان راپيش  ھست به بيگانه که ارباب اوست درميان گذاشته است

اکنون ازخواننده محترم اين تحرير دعوت ميشود که باتفاق به سفره اعتقادی ايشان  که برای ھنری برشت رئيس 
   .امورخاورنزديک بازکرده شرکت کنيمبخش 

  : مشخصات سند مزبور

  قای ھنری برشت مديرامورايران آ

  سيای جنوبی آاداره امورخاورنزديک و

  وزارت امورخارجه واشنگتن  دی سی 

  يادداشت مذاکره 

  بخش امورخاورنزديک / ايران  – ھنری برشتمحمود فروغی و  -سفيرکبير نشرکت کننده گا

  مکان مالقات  سالن پذيرائی وزارت خارجه 

   ۵٨شھريورماه ٢۶-  ١٩٧٩سپتامبر ١٧تاريخ 
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مورخ اول  ٢٩٣ن درج شده است عينا به سنگرآفارسی وانگليسی  مريکا،آ اسناد سفارت ٢٨درجلد  اين سندکه
قای فروغی آ ن مربوط به عملکرد پدرآماه منتقل گرديده است وچون سند مفصلی است که برخی ازقسمتھای  امرداد

ھويداست وارتباطی به اين تحريرندارد بھتراست فقط به  با وروابط ا و ريامھرآدرانتقال سلطنت به شاھنشاه 
  .اشاره گردد قسمتھائی که دليل ادعاست

  هنري برشت 

است ) ٢۵١٨(  ۵٧شنا درتاريخ سياسی شورش آقای فروغی بوده نامی بسيارآ ھنری برشت که طرف مذاکره با
مشروطه را درانتقال ن کسی است که طرح قطع تداوم سلطنت وعدم قبول قانون اساسی وبويژه اينکه ايشان ھما

مريکا قرارگرفت ودراجرای اين طرح به خاندان سلطنت آسلطنت بوليعھد تنظيم ومورد موافقت وزارت خارجه 
   .وطرفداران شاه تکليف شد که حق مبارزه عليه جمھوری اسالمی راندارند

نياز  که بی حريرحاضراجازه فرمائيدبه ت ،بکرات بتحريررفته نآزبور ھمراه مستندات نظربه اينکه مشروح طرح م
  .ارائه طرح باشداز 

که  شويمم فارغ ازھرگونه ترديد بن ميرويآاين مختصربدان سبب عرض شد که باقرائت سند که ھم اکنون به سراغ 
بودند مامورشده  ظارت براجرای طرحانداختن ون مامورين ديگری که برای جا درصدراجرای طرح مزبور  مامور

   .قای محمود فروغی بوده استآ

  قسمتهائي ازسند مزبور

   .بعيت اياالت متحده اقدام نموده استاوردن تآايران راترک کرد واوبرای بدست  ۵٧فروغی قبل ازسال  ......«

فروغی معتقد است که برتری مالھا يک دوره گذراست ولی ميترسد که ممکن است کوتاه نباشد مالھا برای اداره 
) ايمان دارد قای محمود فروغیآاو ( .نھا ميشودآنيستند ولی سوال اينست که چه نوع دولتی جانشين  مجھز کشور
   .گراھای ميانه روغلبه خواھند کرد که ملی

قای فروغی تشريح آدرقبال ايران دنبال ميکنيم رابرای  ) خطوط سياسی که ماھنری برشت استمقصود من ( ........
  )١(کردم 

نان مردانی پاک وقابل آد برای اينکه دانی نظيربازرگان قدرت بخشيده شومرباو فکرميکند که اين مھم است که 
  )٢( .تنھا اميد ايران درحال حاضرميباشند و ھستند

گفتم که  مدن به اينجا روبرو بودآکل سختی راکه اياالت متحده دردرگيری باتمايل شاه به ....... من به فروغی مش
ميبايستی تشخيص ميداديم که شاه  فروغی گفت ما )٣(؟ نمايد نکاراتاج وتخت  از امکان دارد که شاه ادعايش را ياآ

وقت بازرگان پيشنھاد اگردولت م ،مقدراتش درھربحرانی بوسيله ديگران نجات داده ميشدشخص ضعيفی بود که 
ولی ھيچ دورنمائی برای اين موضوع ھمانطوری که  ميکرد وی ممکن بود ادعايش راپس بگيرد معامله ای به او

شاه بسختی مورد تنفراست ايرانيان ممکن است فکرکنند که سه سال  پيش درافغانستان بوده است وجود ندارد. 
  .وضعشان بھتربود ولی ھيچکس پشيمان نيست

  )۴( .الت متحده وغرب بد خواھد بود اگرشاه دراينجا سکنی گزيندخيلی برای ايا ،فکرميکند خيلیفروغی  

دوست حقيقی اياالت متحده نبوده است ومارابرای مزيت خودش  او فريقای جنوبی برود .....آبگذار شاه به  .........
  )۵( .مورد استفاده قرارداده است

  اشاراتي مختصر براي ختم اين تحرير
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مريکا درباره آانتشاراسناد سفارت  صفحه ھمراه با ٢۴> درسرنوشت< مقاله  )٢۵٢۵( ۶۵درسنگراول خرداد ماه 
ن اين تحريررابسيارمفصل ميسازد که ممکن است آتعلق يافته است که تکرارمفصل بحث وتحليل  ،وغیقای فرآ

مورد پسند  ذاری شده است شايدخوانندگان محترم راخسته کند تنھا اشارت مختصری نسبت به فرازھائی که شماره گ
  .قرارگيرد

قای آخطوط سياسی که مادرقبال ايران دنبال ميکنيم رابرای نجا که ھنری برشت ميگويد <آ -١
   .>  خطوط سياسی ھمان طرح معروف به طرح ھنری برشت استفروغی تشريح کردم

ازرگان گفت واين ھمان است که ب مريکا ميخواھد که به بازرگان قدرت ببخشندآفروغی از -٢
   .مريکا نبود ماموفق نميشديمآاگرحمايت 

ھنگاميکه فروغی متصدی دبيرخانه شد برخی ازسازمان ھای سلطنت که اين انتصاب رابه فال نيک گرفتند 
اين کمک ھا مبارزه شما راازاصالت خارج کمک ھای فکری ومالی کردند پاسخ شنيدند که < ازدبيرخانه درخواست

   .مريکا ئيھا کمک به بازرگان راخواستارشده استآنيد که چگونه از بيھمان سنگر) ولی ميمشروح در> (ميکند

ھمين ، ممکن است شاه ادعای خود رابرسلطنت پس بگيرد ياآسوال ھنری برشت مبنی براينکه  -٣
   .عبارت ھنری برشت دقيقا درمقدمه طرح او ديده ميشود

 [بدھکاری] ن دينیآ ان باايش ،ن شرائطآرچقدر بی شخصيتی ونامردی وبيشرمی الزم است که د -۴
 ان داشته اين چنين نمک بحرامی ورذالت خود راپدرش به سلطنت وشاھنشاه اير برادرانش و که خودش و

 بازرگان ھم شنيده نشان دھد  اين چنين بيشرمی حتی از بروی شاه کشيده  ای که خنجر نھم نزد بيگانهآ
   .نشده است وديده،

  

   .ن استفاده کردآکه ميتوان به عبارت مشت نمونه خرواراست از بيتی داردلک الشعرای بھار دروصف  فروغی م

رت       ی  و ث  ت       شا کم از س ج ود  ن  ند ا ی   ون 

د  وا د  وا ا ل  ی و ای پدرت            ه  د از وا و     زان 

  نھا سوء استفاده ميکرد!!)آيران بود که از، طلبکارھم شده اند (واين شاه امريکائيھای نامردآ -۵

به اندازه  ن کشورآ مريکا وھمکاری باآبه  ھرانسانی که ذره ای عقل شرف داشته باشد محال وممتنع است که نسبت
    .نھا بدھدآنوکری وطن فروشی به   خدمتِ  ،يک ارزن اعتماد داشته باشد  حتی درحاليکه درحدکمال

مريکا دربرخورد باکشورھا سياستی دوگانه دارد آاصوال < :نيويورک نوشت ندنتاورن گوبيا> درنشريه ايندپ<
  ٢. ، دشمن تلقی ميشود>مريکا بودهآدوست  مريکا نافرمانی کند حتی اگرسالھاآوھرگاه کشوری ازفرمان ھای 

  

  

                                               
حريف را زود از ميان می برد و فوری نقشه قتل نمی کنند. انگلستان  ر ھای استعمارگر اين روش را دنبالمگر انگلستان ويا ديگر کشو - ٢

 ک-. حپيش می آيد آنھم بصورت، افتادن از اسب، سقوط ھواپيما؛ يا غرق شدن قايق ويا تصادف اتومبيل
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  سوالي باجواب مهم

نھا آمريکا ھم برای موفقيت آواز اميد ايران ميدانسته را نھاآ ن بازرگان وتيم اووآاز ن راينده ايراآدرحاليکه فروغی 
مردمی پاک وقابل اطمينان معرفی ميکند پس چرا دبيراولی دبيرخانه اعليحضرت  انھاراآکمک ميخواسته و

  ٣ ؟راپذيرفت

دربارگاه سالطين ايران است که قبل ازمشروطيت مقام صدراعظمی  نامقام دبيراولی ومشاورعالی درواقع ھم
نھم شاه جوانی که يکی دوسال است که آشاه  نداد مطلق  درتحت تاثيرقرار اين مقامی بوده  قادر ،مرسوم بوده است

   .به سلطنت رسيده است

ن مقام توانست دقيقا طرح ھنری برشت راتمام وکمال پياده کند وپايه کارراطوری گذاشت که دبيران بعدی آفروغی در
   .حرکت کردند درھمان جھت

د حدس بزنيد درميان گذاشتم ياينجانب يکباربرای ھميشه با فروغی بوسيله تلفن صحبت کردم ومسائلی راکه ميتوان
   >سالئق فرق ميکندميدانيد پاسخ من چه بود فقط يک کلمه  <

  به اميد ادامه ھنگامه ھا                                                                                         

  

   

  

  

  

     

     

  

 

                                               
وکنار ايشان  مگر امروز اشخاصی در ھمين رديف در مقام مشاور و اتاق فکر و تنظيم کننده برنامه ھای مالقات اعليحضرت در دفتر - ٣

 ک- ده اند. حگنجانده نش


