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  حقوقدان -اميرفيض

  رشت پطرح هنري 

نيازبه  پرشتی وری شد که توضيح طرح ھنرآدرقسمت سوم تحريرسلطنت گروگان بخش اصالحات ياد 
   .نآتکميل دارد واکنون تکميل 

ی مستفاد ميگردد نه تنھا اعليحضرت بلکه کليه خانواده سلطنت پرشتھمانطور که ازمتن طرح ھنری 
منع گرديده و  آمريکاپھلوی ازفعاليت ھای عليه جمھوری اسالمی با ھدف سلطنت طلبی ازسوی دولت 

   .ورده شده استآن منع تاکيد آ  ھم بردرھمان طرح 

  تكميالت

  شخصيت ايراني مشاورهنرپرشت - 1

قيق ح؛ تمشاوره با ايرانيان درپياده کردن طرح مزبوراست ری پرشت امرنمھمترين کمبود توضيح طرح ھ
برای انجام  آمريکامسائل بعدی نشان ميدھد که  ندرايران وھمچني آمريکادراسناد سياسی سفارت 

نھا آھستند وعنوان رابطين مطلع به  آمريکاتصميمات عليه ايران با بخشی ازايرانيان که مورد اطمينان 
   .داده شده مشورت ميکند آمريکاازسوی وزارت خارجه 

  نمونه ها 
قای اوباما آ رعايت شده و آمريکابطه درتحميل تحريم ھای به ايران کامال ازسوی چنانکه اين ضا  

کشور تحميل  نظريه ايرانيان خارج از ھای عليه ايران را با اقتباس وپيروی از گفت ما تحريم
  .ايران کرديم

الند به ھم اکنون گروھی ازايرنيان با داشتن تشکيالتی که بصورت شخصيت حقوقی ورسمی فع 
   .مشورت ميدھند آمريکا دولت
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 منتشر آمريکاطرح ھنری پرشت ھم ازقاعده مشاوره با ايرانيان مستثنی نبوده است  که اگراسناد سفارت  
   .نميشد شکارآنميشد يحمتمل که اين گره بازنشده درطرح ھنری پرشت  ھرگز 

  قاي محمود فروغي آمالقات هنري پرشت با 
 قای محمود فروغی اشارات وآبا  آمريکامکرر مامورين سفارت  ازمالقات ھای آمريکادراسناد سفارت 

ای محمود آق اھنری پرشت بشخص  نچه که مورد استناد اين تحرير است مالقاتآتوضيحاتی ھست ولی 
   .مذاکره درباب طرح معروف به ھنری پرشت است فروغی و

  اهميت سند مزبور
 قای فروغی انجام نشده بلکه  درآدرتھران با  يکاآمردرسفارت  ،مالقات مورد اشاره برخالف موارد ديگر

 طريق وزارت امور از صورت يافته و آمريکاکشور در و آمريکااداره خاورميانه وزارت امورخارجه 
    .درتھران ارسال شده است آمريکابرای اطالع سفارت  آمريکاخارجه 

قات با شخصيت ھای ايرانی تھيه تفاوت اين سند با اسنادی که درتھران بوسيله مامورين سفارت ازمال
ارسال ميشد (به  آمريکاميشد دراين است که اسناد تھيه شده درسفارت برای موافقت به وزارت خارجه 

وزارت  قای فروغی ويا ھرسندی که ازآ شھادت متن اسناد) ولی سند مالقات وگفتگوی ھنری پرشت و
بمنظور اطالع سفارت ازتصميم وزارت خارجه درتھران ارسال ميگرديد  آمريکابه سفارت  آمريکاخارجه 
   .ستآمريکا

  مشخصات سند
  قای ھنری پرشت  مديرامورايران آ

  سيای جنوبی آ اداره امورخاورنزديک و

  واشنگتن دی سی  –وزارت امورخارجه 

  يادداشت محرمانه 

  نزديک ايران  محمود فروغی  وھنری پرشت بخش امورخاور کبير شرکت کنند گان، سفير

  سالن پذيرائی وزارت امورخارجه – مکان

  ١٣۵٨شھريورماه  ٢۶برابر ١٩٧٩سپتامبر ١٧زمان  

به خانواده وکشورش، واقع گراست  فروغی يک جنتلمن کالسيک ايرانی، متمدن، رفتارممتاز، مغرور
وقتی کشورش  ١٩۴١توانست درسال  رضاشاه بود وتنھا فردی بود که شاه پير پدرش دوبارنخست وزير

ه بود به اوتکيه کند. بردارش وزيرفرھنگ شريف امامی بود وھم اکنون درزندان است. محمود اشغال شد
وزارت امورخارجه ايران وسفيرکبيردراياالت متحده اوائل دھه شصت وافغانستان فروغی يک مقام ارشد 
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..........  وزارت خارجه استعفا کرد چندسال پيش بخاطراينکه نميتوانست فساد را تحمل نمايد از او ،بود
   .اقدام نموده است آمريکاوردن تبعيت آبرای بدست  بعدا فروغی ايران را ترک کرد او

است ولی ميترسد که ممکن است کوتاه نباشد. مالھا برای  فروغی معتقد است که برتری مالھا دوره گذر
    ؟نھا ميشوآی سوال اين است که چه نوع دولتی جانشين لنيستند و پيچيده کشورمجھز اداره امور

فروغی ايمان دارد که ملی گراھا ميانه رو غلبه خواھند کرد ولی او ھمچنين ازقدرت فزاينده کمونيستھا 
يک نسل رھبران  ميترسد من گفتم (مقصود ھنری پرشت است) بزرگترين گناه شاه اين بود که ايران را از

کرد اين غم انگيز است  ن کاری راتوافق داشت واشاره کرد که پدرشاه ھم چني سياسی محروم نمود  و
  روحانيت وجود ندارد........ که ھيچ شخصيت مردمی خارج از

    .قبال ايران دنبال ميکنيم رابرای فروغی تشريح کردم خطوط سياسی که مادر من (ھنری پرشت)

ساسی مبنی برعدم قبول انتقال سلطنت رابه وليعھد بروال قانون ا پرشت= يعنی طرح کامل ھنری  حاشيه
  طرح تشريح کرده است (پايان حاشيه) ،ومنع فعاليت سياسی خاندان سلطنت رابرای فروغی خود طراح

بازرگان قدرت بخشيده شوند برای اينکه  يعنی فروغی فکرميکند که اين مھم است که مردانی نظير ؛او
  نھا مردانی پاک وقابل ھستند وتنھا اميد ايران درحال حاضرميباشند .......آ

مدن به اينجا را آدرگيری با شاه درتمايل شاه به  که اياالت متحده در مشکل سختی را )پرشت(ھنری من 
(درست زيربنای نمايد   نکاراتاج وتخت  از يا امکان دارد که شاه ادعايش راآوگفتم که  ،فتمگبرای فروغی 
  .)پرشتطرح ھنری 

د که مقدراتش درھربحرانی بوسيله فروغی گفت ما بايستی تشخيص ميداديم که شاه شخصی ضعيف بو
دولت موقت ايران پيشنھاد معامله ای به او ميکرد وی ممکن بود که ادعايش  اگر ،ديگران نجات داده شده

  .را پس بگيرد ولی ھيچ دورنمائی برای اين موضوع ھمانطوری که درافغانستان بوده است  وجود ندارد

فکرکنند که سه سال پيش وضعشان بھتربود ولی ھيچکس مورد تنفراست ايرانيھا ممکن است شاه بسختی 
خيلی برای اياالت متحده وبرای غرب بد خواھد  ،ازعزيمت شاه پشيمان نيست. فروغی فکر ميکند خيلی

را به عنوان عملی عليه  نھا قبولی ماآ ؛سکنی کند. ايرانيھا اين را نخواھند فھميد آمريکاشاه در بود اگر
فريقای جنوبی برود  ھرکسی روابط آمدت خودمان خواھند ديد بگذاريد شاه به  ازايران وبرعليه منافع در

   .نبوده است آمريکان رژيم ميدانست  اويک دوست حقيقی اياالت متحده آ را با نزديک او

  ت)(امضا ھنری پرش                                                                                          

قای آاين توجه بجاست که تاريخ طرح ھنرپرشت يکماه وچند روزقبل ازمالقات ھنری پرشت با  توجه=
 اجرا ريخ تصويب با انتخاب مامورمحمود فروغی است  واين بدان معناست که طرح مزبور ازھمان تا

   .ھمراه شده است

  استفاده ازمشاوره فروغي
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ھد که فروغی ميتوانسته بھترين فردی باشد که به مشاوره محمود فروغی به ھنری پرشت نشان ميد
. بنابراين محمود تن بدھد  بانماهآ بازدارندگی اعليحضرت ازسوگند نھم به اجرای طرح ھنری پرشت که

  .فروغی متولی دفتراعليحضرت گرديد

جناح مصدقی شورش  سخت طرفدار ،وافقت با طرح ھنری پرشتچنانکه مالحظه کرديد فروغی عالوه برم
ازمخالفت با نظام قانونی شاھنشاھی  آمريکازادی بود واين دقيقا تامين کننده ھدف آنی بازرگان ونھضت يع

   .زادی پرکند که موفق نشدآکه بقوت روحانيون خالء ايران بدون شاه را با نھضت  ايران بود

 آمريکاشند وبايد درحال حاضرميبا ،ھستند وتنھا اميد ملت ايرانعبارت <مردانی نظيربازرگان پاک وقابل 
نشان ميدھد که برازنده ومناسب ترين ، نھا قدرت بخشند تا ايرانيان ازاين تنھا اميد برخوردارگردند>آبه 

که انتقال  آمريکاشخصيت برای رياست دبيرخانه اعليحضرت ھمين شخص است که ھم با ھدف نھائی 
 با طرح ھنر پرشت داند وھم کامالقدرت به عوامل خود درايران است موافق وتنھاراه واميد مردم مي

    .ان استدئی موافق است وھم قلبا ازشاه ورژيم سلطنتی ايران رويگرآمريکا

 که ھيچکس ازماھيت عقيده ومحمود فروغی اولين رئيس دبيرخانه اعليحضرت  گرديد واين درحالی بود
خبرنداشت وحتی خانواده  زادی اوآبا نظام پادشاھی وھمراھی فکری وعقيدتی با بازرگان ونھضت دشمنی 

سلطنتی ايران مانند واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی ھم به نزديکی او با ھنری پرست ونيز حمايت او 
به مناسبت ھمين بی اطالعی وسابقه فاميلی فروغی به پادشاھی ايران  ازمخالفان شاه بی اطالع بودند و

وسنگرھم  خيرخواھی وحسن نيت او داشتند ريامھر اميدی قاطع به آخاصه حفظ تداوم سلطنت شاھنشاه 
که انتقاداتی را متوجه اظھارات واقدامات اعليحضرت ودبيرخانه ميدانست با احتياط کامل مطرح ميکرد 

   .قای فروغی جائی برای قبول انتقاد باقی نميگذاشتآزيرا جو اطمينان به خيرخواھی وفضيلت سياسی 

  ازباب نمونه

ريعتداری دبيرخانه اعليحضرت بيانيه ھمدردی انتشارداد اين بيانيه باوجود بمناسبت درگذشت سيد کاظم ش
اينکه نسبت به ترورارتشبد اويسی وکشتارافسران داخل وخارج کشور ويا بمناسبت سالگرد اعالم سلطنت 

ذربايجان دبيرخانه آرضاشاه دوم ويا بمناسبت سالگرد درگذشت شاھنشاه ايران ويا بمناسبت روز نجات 
کوت را برگزيده بود يپام اعليحضرت بمناست درگذشت شريعتمداری که رھبری مذھبی گروه مصدقی راه س

    .شورش را داشت ونسبت به شاھنشاه ايران نامردانه ترين رفتارھارا نشان داد  قابل تامل بنظرميرسيد

   :نوشتسنگرکه روال مزبوررا درمسيرمبارزه بحق تداوم حقانيت قانون اساسی وسلطنت نميدانست 

جزئی ازکل  توطئه ای است که متاسفانه دبيرخانه  نيت وانگيزه واقعی ازصدورچنين اعالميه ای 
اين توطئه فراھم ساختن  زمينه ھای مساعد  ن نقش فعال وسھم بزرگی دارد وھدف ازآ شھريارايران  در

 شتن شھريارنگھدا ن بی اعتباری سلطنت ودورآومترادف  برای بازگشت جناح مصدقی شورش بقدرت
   .ايران ازخط مبارزه وخالی ساختن اعتقاد به سلطنت ازسلطنت طلبان است

 اول ورئيس دبيرخانه شھريار قای محمود فروغی مشاورآشخصيت رھبری کننده اين طرح وتوطئه جناب 
                  .ايران است که با فراست وھشياری خاص اين توطئه را کارگردانی ميفرمايند  خداوند موفقشان ندارد

  )٢٩٣(سنگر
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  يكمين صحنه خودداوري

 از پدر رموقعيت غمخواری ازددھنده  زارآاعليحضرت جوانی است بيست ويکساله باکوھی ازمصائب 
نھم بارھا وبارھا، آخبرھای ماللت بار  دمکش، ھرروزآدست رفته، کشور اشغال شده توسط قشريون 

مردم اسيرشده ازوليعھد جوان، تنھائی وبازھم تنھائی زيرا دراين رشته ازتحريرات خواھيد ديد که  انتظار
حتی يکی ازشخصيت ھای سياسی ويا نظامی شاھنشاه ايران نخواستند که به حمايت از وليعھد جوان 

    .برايند

درقانون اساسی اعالم وفاداری به قانون اساسی وتصدی سلطنت را ميکنند باھمه اين احوال بتاريخ مقرر
ميکند مردی رابعنوان مشاورارشد ورئيس دبيرخانه خود ميبيند که   باز وتاچشم به مسئوليت ھای خود

مردم به او اقبال  ،ساله است ازخانواده محترم ايرانی ازخدمتگذران به شاھنشاھی ايران بوده است ۶۵
او درحالی مشاورت ودبيری اعليحضرت را پذيرفته که ميداند اعليحضرت سوگند سلطنت ياد  دارند  و

گاه است  اما اينھا ھمه آن سوگند نزد ايرانيان وفرھنگ ايرانی آفرموده اند وھمان شخص ھم به اثرات 
   :ن ھمان است که شيخ بھائی دراين دوسطرسروده استآقضيه است وباطن  ظاھر

  ھرخدا عزوجلـــــرپرخلل       وزدرون قظاھرت چون گورکاف

  ازبرون طعنه زنی بربايزيد         وازدروننت ننگ ميدارد يزد

ن آيعنی محمود فروغی اگرظاھرش يک مشاوردلسوز وقانون دان ووفاداربه سلطنت است ولی حقيقت 
   .رشرشت ومخالف تداوم سلطنت وھمراه با جناح مصدقی شوماموری است موافق با طرح ھنری پ

ن آ را درموقعيت اعليحضرت فرض کنيم وفکرکنيم که چه ميتوانستيم دردداوری يعنی اينکه ماخو خود
يزيد  ولی درظاھر با ن احساس ننگ داردآ تبعيت ازافکارکسی که يزيد ھم بر از سن وسال وتنھائی بغير

سلطنت وشاه را واينجاست که داوری يک انسان با انصاف وبيطرف حکم گروگان بودن  بنمايد  است
  .رشت باشد نداردانجام کاری راکه خالف طرح ھنری پ ميدھد  که حق

  چه كرد پرشتمامورهنري 
به اثرات اجرائی طرح ھنری نکته بسيارظريفی که اکنون مطرح ميشود اين است که محمود فروغی کامال 

ن آميدانسته که  ه وگاه بودآ يعنی ھدف طرح ھنری پرشت ساله ايران ٢۵٠٠قطع تداوم سلطنت  رشت وپ
وھمين و ننگ تاريخی است که با سوابق تاريخی خانواده فروغی جور نميايد خيانتی بسيارعظيم  کار
گاھی او سبب ميگردد که او درمدتی که مشاوراعظم اعليحضرت بوده تقالئی درقطع تداوم سلطنت ورفع آ

ورده آکه سوگند سلطنت بوجود  نميکند وتنھا به توقف وضعیشکاروعلنی آبصورت اثرازسوگند سلطنت 
منعکس است نشان ميدھد  اکتفا نمايد او بھمين ترتيب عمل کرد واسناد مبارزه سياسی که درنشريه سنگر

تالش برای تضعيف مبارزه سلطنت طلبان وبی  غازين سوگند وآنقطه  که او با نگھداشتن اعليحضرت در
 سوگند سلطنت را به متصدی ديگر از شکارآ ول موضوع عد ،اعليحضرت بانماهآنھم  سوگند اعتبارکردن

بود که اعالم کرد که رضاپھلوی   او قريشی بود واگذارد که ھمانطورھم شد ودبيرخانه اعليحضرت که احمد 
  .ادعائی ندارد وخودش رايک شھروند عادی ميداند ديگر
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  كارهاي برجسته فروغي
 خود انجام داد فصل مشبھی است که نيازشمارش ھمه اقدامات مخربی که محمود فروغی درمدت تصدی 

است ونيازی به تجسس  فکر نچه که فراآبنده نيست ولی  دارد که ديگردرحد را به گردش درمقاالت سنگر
   .ندارد ميتواند اينھا باشد

ھمچنين  و  ضمنی  نھم تحصيالت قديمی به اثرات اقرارآفروغی شخص تحصيل کرده ای بود  
  .استفاده کرد ويهرّ  از دو براه چاره انديشی  ه بود وگاآ به مسئوليتھای تاريخی

  نخست تشكيل شوراي مشورتي 
قايان دکترعلی آبرپيشنھاد  باصدور اطالعيه ای اعالم کرد که بنا ۶۵مرداد ماه سال ا فروغی در 

اجرائی شورائی  امينی وشاپوربختياروبا تائيد پادشاه قرارشد برای ھمکاری ومشورت درامور
اعضای شورای مشاوره پادشاه  قايان نامبرده ھستند وسايرآن آکه اعضای اوليه  يدآبه وجود 
زادی ايران انتخاب آنفروبرمبنای صالحيت وتوانائی درپيش برد مبارزه درراه  ۵حداکثرتا

   .ودعوت خواھند شد

بيرخانه ئی ھم ازسوی دادعا نفر ۵ن آ مورد تکذيب بختياروامينی قرارگرفت  و اطالعيه مزبور بال فاصله
  .تعيين نشد

تشکيل ھيئت مشاوران نبود بلکه اودقيقا ميدانست که بختيار وامينی درمصاحبه  ،علت اين اقدام فروغی
 وروزنامه ھای بختيار رد کرده بودند اعليحضرت ھای قبلی ھمکاری با رضاپھلوی را بعلت اتيان سوگند

نجلس نوشت آتی روزنامه پيام  درلوس امينی ھم به اطالعيه دبيرخانه سخت حمله کرده بودند  وح و
دراين صورت تشکيل ھيئت  <اقدام دبيرخانه برای ايجاد اعتباروشخصيت برای رضا پھلوی است>

    .متصدی سلطنت ميداند امری فکاھی است خودرا مشاورين برای کسی که به اعتبارسوگند سلطنت

ارچوب طرح ھنری پرشت به عھده فروغی با اين کارميخواست مسئوليتھائی که خود اوميدانست درچ
اوست لوث کند ويک تحقيق حقوقی نتواند اورا مستقيما عامل اجرای طرح ھنری پرشت قلمداد نمايد  
ھمينطورھم شد زيرا ازنظرکلی اعليحضرت دارای دوچشمه مشاوره بوده اند يکی امينی وبختيار وديگری 

  .مشاوراعظم که ھمان محمود فروغی بود

  برفكر دوم تلقين وتسلط
نگينی  داشت که بنظر یاقای محمود فروغی به اعتبارشخصيت سياسی وخانوادگی موقعيت 

چنان درخشنگی داشت  آن انحصاری برای مشاورت پادشاه جوان بودوھمين موقعيت که انوار
روحی بسيارحساس  سبب شد که فروغی تسلط فکری و ؛او نميکرد ی جرائت ترديدی درسکه ک

  .اه جوان پيدا کندوعميقی نسبت به پادش

   نقش سرهنگ اويسي
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 دان البد خواھيد گفت پس نقش سرھنگ اويسی چه بود. نقش سرھنگ اويسی بسيارمفصل است که چن
مقابل فروغی  در ويد تنھا اين اشاره کافی است که اويسی يک افسرعامی است آبه درد اين تحرير نمي

اويسی اعليحضرت را دوست دارد به ايشان  تاويسی مردسياسی نبود ونيس .قطره ای محسوب ھم نميشد
مقابل  يادتان باشد که برديا قالبی در .مقاومت است دمی ضعيف ودھن بين وغيرآھم وفاداراست ولی 

سرھنگ اويسی  ،وايشان را پشه وعروسک ناميد اھانت واتھام ھائی که نسبت به اعليحضرت رواداشت 
بلی < ھرکس وناکسی راه تسليم و فظ موقعيت خود نرداين ميرساند که اويسی برای ح ؛وردآشاھد  را

را انتخاب ميکند درمقام مقايسه  ميتوان نقش سرھنگ  ، جانا سخن اززبان ماميگوئيد>است ميگوئيد شمار
  .غاخان نوری درسلطنت ناصرالدين شاه مالحظه کردآاويسی را ھمانند نقش 

محال بودکه امثال فروغی ويا قريشی ويا  د به پاسداری ازسلطنت بودقعتاويسی اگريک مردسياسی وم
بتواند سلطنت را ازمدارسوگندی که اعليحضرت يادکرده بودند  پرشتداريوش ھمايون ويا اساسا ھنری 

  .پياده کنند

درھمان سالھای نخست مبارزه با مکاتباتی که سنگربا سرھنگ اويسی داشت  ؛اينھا سخن امروز نيست
ديگرتماسی  اوروشن بود که سنگر اين فقدان در نقدرآ لطنت خالی ديد وکامال ظرفيت اورا نسبت به حفظ س

ايشان داشتم اين بود که نوشته بود بزودی شما (بنده) خواھم  خرين نامه ای که ازآ در ايشان نداشت  و با
ديد که اشتباه ميکنم وايشان (سرھنگ اويسی) نشان خواھد داد که کيست. البته نشان داده شد که ايشان 

  .(گرفته شده ازسنگرھا)  ستکي

  تازدواج اعليحضر
روانی  نظر ن ديده نميشد ولی ازۀاولين ھنرفروغی متاھل ساختن اعليحضرت بود که فوريتی در 

به مبارزه برای ن حرارت وعالقه آسائل خانوادگی با اشتغال به مبسيارموثربود که اعليحضرت 
ھامش يک امرطبيعی  د چراکه مسئله درازدست بدھند که ھمينطورھم ش را نجات ايران وسلطنت

عين  در برخی اشتغاالت است و که عشق به زندگی زناشوئی مترادف با دوری از دورميزد.
ثری درگوشه گيری نميتوان عامل مواينکه ازدواج ازضروريات وباعث سعادت جوانان ميشود  

اعليحضرت  زار> وآمد به بازار کھنه شود دل أ<نو که  وبی باکی ندانست وکاستن ازھيجان 
درپاريس  وافکاری کهشدند  اعليحضرت بزمی  ،ن روز تنھا لباس سربازی به تن داشتندآکه تا 

 ساعته جمھوری اسالمی ازايشان شنيده شده بود تبديل شد به ٧٢درحول وحوش براندازی 
  .دست خودش ازبين برود><بھترين راه اين است که صبرکنيم جمھوری اسالمی خودش ب

  کنارجوی وگذر عمربه بين       کين اشارت زجھان گذران مارابسبنشين 

  انقالب اصيل وواقعي
 ۵٧کرد که شورش  شيطانی را به اعليحضرت جوان القاءفروغی با فراست وھشياری تمام اين فکر
 تلقين کرد که مردم ايران ؛زادی ايران بوده اندآن نھضت آمان يک انقالب واقعی واصيل بوده که پيشگا

  :شاه ودوران او ناراضی بوده اند  دراين مورد گفت وگفت تا باالخره اعليحضرت فرمودند از



 حقوقدان -اميرفيض -۴-پشت جبھه سلطنت گروگان                                            ١٠از  ٨برگ  ٢٠١۶/١٢/٢٢، پنجشنبه=شيداورمزد 

تاريخی بی اطالع نفی کند ازروند جريانات  نراآھرکس ھيچکس نميتواند منکروقوع انقالب درايران باشد <
   >است .........

اين  ۵٧دستاورد زيرکانه فروغی ازتلقين به اعليحضرت واظھارنظرايشان نسبت به مشروعيت شورش 
 ميشود که اعليحضرت با چنان اعتقادی که نسبت به شورش مزبور داشته اند نميتوانسته ادای سوگند و

ق فلسفی ازاين طريقبول سلطنت بنمايند يعنی قطع تداوم سلطنت که ھدف نھائی طرح ھنری پرشت بوده 
  .تحقق يافته است الزم وملزوم)وحقوقی (

ن بيان شود آاين اشاره ھمينجا بجاست که طرح ھنری پرشت بدون اينکه نام وعنوان وزارت خارجه ای 
بری روبن  درتفسيروقايع ايران  درکتاب خود بنام  نقش رسانه جريان داشت ازجمله  آمريکادرمطبوعات 

  :ران نوشتدرانقالب اسالمی اي آمريکاھای 

ميليون ايرانی به شاه  ٢۵« :نھا نوشته شدهآدرتھران وشھرستان ھا پوسترھائی ديده شده که روی <
  .>»گفتند نه

ورد که دوران شاھنشاه ايران دورانی سياه وسوزنده مردم آفروغی  اين فکررابرای اعليحضرت بوجود 
   :نی وبکلی نادرست را درعبارتايران بوده است والجرم اعليحضرت اين برداشت تلقي

  .>نھا ھم من بودمآ سوخنتد که يکی از یميليون ايران ۴٠نفر ، ۴٠برای رضايت <

  .اجتماع افسران شاھنشاھی درخارج ازايران بمناسبت روز ارتش ايران بيان کردند نھم درآ

نھا  عدم آاضی ھستند وھمين عدم رضايت يادمان باشد که درھمان روزھا خمينی گفته بود  مردم ايران نار
   .مشروعيت رژيم پھلوی است

 رابان اعليحضرت آاخت که سوگند نھم حقوقی با بيان اعليحضرت پياده س نتيجه اينکه فروغی يک مبنای
ن آنچه که طرح ھنری پرشت دنبال آ. درست نزديک ميکند ،تزلزلنوعی ايجاد  ، بهدرموقعيت حقوقی

    .و ھستبود

 زادی استآن دونيست وھدف آوتفاوتی بين ريح اينکه ازسلطنت وجمھوری صحبتی نشود تص 
وردھای آدست زاد ومتمرکز برسوگند سلطنت را متزلزل ساخت واين ازـمبانی قصد واراده 
   .شخص فروغی بود

ئيد درتامطرح شد دربيانات اعليحضرت  پانديس يعنی غيرقابل لزومآکه بعنوان يک ** تجليل ازمصدق 
   .ھمان فکروھدف واعتقادسياسی فروغی به جناح مصدقی شورش بود

** اصراردبيرخانه به اينکه درتظاھرات تصاويرشاھنشاه واعليحضرت ارائه نشود وکلی سلطنت طلبان 
قای فروغی بوده است  که دردوران ھای بعد آ ت ساخت ازدست پخت ھای سياسی ھمينر وناراحيرا متح

   .نت طلبان قرارگرفتبا اکراه مورد عمل سلط

  چراشاه كاري نميكند
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ھا ثبت است نشان ميدھد اسناد سياسی مبارزه عليه جمھوری اسالمی که به تناوب تاريخ رويداد درسنگر
فرياد  موج نااميدی و ی محمود فروغی مشاورومتصدی دبيرخانه اعليحضرت بود قاآکه  ن مدت آ که در

طلب خارج ازکشوربيداد ميکرد  وايجاد يک حالت نا باوری  اپوزيسيون سلطنت چراشاه کاری نميکند در
يکطرف  زيرا از نراھم نميدانستندآمده بود که علت آووسواس وبی تفاوتی درسلطنت طلبان بوجود 

ن استفاده ازحقوقی بود که درمتمم قانون اساسی آاعليحضرت درمقام سلطنت قرارداشتند والزمه 
دبيرخانه  نھا  بود وازسوی ديگرآموقت ويا فرماندارمبارزه وامثال  ن مانند تشکيل دولتآمقرروتوجه به 

   .اعليحضرت درزمينه ھائی اعالميه ودستورالعمل ميداد که کامال با سوگند سلطنت اعليحضرت متضاد بود

صفحه تحت عنوان  ٢۴روزھای بسياراستثنائی برای مبارزه بود به ھمين مناسبت سنگری در
ميکنم يکی ازاسناد مسلم مبارزه وعلت رکود وشکست مبارزه سلطنت که فکر منتشرشد )سرنوشت(

  .طلبان خواھد بود

ارتشبد اويسی   قای محمود فروغی سکوت دبيرخانه نسبت به ترورآاولين اقدامات دبيرخانه بتصدی 
 ذربايجان  وبيانيه  خودآ، سکوت نسبت به روزتاريخی نجات سکوت نسبت به سالگرد درگذشت شاھنشاه

البته به علت نبودن امکانات  ولی عجيب  يرانيان ازرفتن به قاھره برای شرکت دربزرگداشتداری ا
خوند شريعمداری  دبيرخانه اعالميه ای قراء وگيرا صادرکرد که آوغيرقابل تصوربود که برای درگذشت 

   :برداشت سنگرچنين بود که نوشت

ط دبيرخانه درکنارفرمايشات سابقه دورچنين اعالميه ای جزئی ازکل توسنيت وانگيزه واقعی ازص
   :نوشت >خلع سالحاعليحضرت  خلع سالح سلطنت است وسنگردرمقاله ای با عنوان <

  استغاثه ازشاه 
بنابه مراتب معروضه دراين تحريرومفصالت بسيارديگراست که ازپيشگاه اعليحضرت درکمال خضوع 

   :استغاثه داريم که

  سلطنت طلبان را ياری نميفرمائيد که نميفرمائيداگرفلسفه مبارزه  –اعليحضرتا 

  گــــرميل به ايفای رسالت ووظائف  سلطنت مقرردرمتمم قانون اساسی را نداريد که نداريد ا

  ــــــر سازمان دھی ونجات مبارزه را ضروری نميدانيد که نميدانيداگ

  شی کشيده ايد که کشيده ايد اگـــــر  برافراد نيروھای مسلح شاھنشاھی خط فرامو

  اگـــــــر اراده ھمايونی برتجليل ازدشمان سلطنت جبھه گرفته  که گرفته است 

  ھمه وھمه برتصميم نادرست اعليحضرت مبارک باد  

سوگند ميدھيم که سلطنت طلبان راخلع سالح فلسفی نفرمائيد وبابيان خود امـــــــا اعليحضرت رابه ايران 
   .اسيروپيرو ناحق نگردانيد نھاراآ
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 حقوقدان

 ی مملو ازن دلھاآاگــــــر اعليحضرت ترجيح ميفرمائيد که باواژه ھا وسخنھا ومصاحبه ھا که ھرکلمه 
اميد بازگشت سلطنت رابکلی تھی ميسازد ومخالفين سلطنت را گام به گام به ھدفشان نزديک ترميسازد  

بازھم ميل مبارک است امـــــا بارديگراعليحضرت رابه  ،اوقات حساس مبارزه گذرا گردد که گرديده است
ند ميدھيم که مبارزه حق طلبانه سلطنت طلبان را ناحق وقلع مشروعيت نفرمائيد وقلم گشرافت ايران سو

  .نان با بيان وفرمايشان نکشيدآبطالن برباورھای مستحکم 

  )٣٣٢+٣٧ازصفحه اول سنگرگرفته شده (                                                                     

ميگذشت ھيچ اطالعی ازطرح سال ازسوگند اعليحضرت  ۵نزمان که حدود آفراموش نکييم  –حاشيه 
ت دردست نبود  والجرم فکرميکرديم که اين دگرگونی ھای کامال مغايرباسوگند سلطنت يک ھنری پرش

ت شاکنون که ازطرح ھنری پرنرا انتخاب کرده اند  ولی آ زادی فکرآامرطبيعی است که اعليحضرت با 
گاھی ھای مستندی که يافته ايم آ گاه شده ايم بايد  درقضاوت ھای قبلی خود به اعتبارآن آوابعاد اجرائ 
  )( پايان حاشيه   .تجديد نطرکنيم

  دستاورد حقوقي
جبھه  تقديم سلطنت طلبان ورد اين قسمت ازتحريرپشت آاين توجه دقيق وفراموش نکردنی بعنوان دست

  :ميگردد

ن فقط درقائمه طرح ھنری پرشت آوتبعات  ۵٧رفع اثرازاظھارات اعليحضرت دررابطه با شورش 
. وجود سند مذاکرات ھنری پرشت با قای فروغی متفقا ومجموعا قابل اثبات وممکن استآوماموريت 

ت اظھارات تلقينی است که بتحقيق ميتواند اثرا قای فروغی ونقش ايشان درمشورت اعليحضرت  اسنادیآ
   .وغيرمسئوالنه اعليحضرت را ازدرجه اعتبارساقط سازد

اميد وارم سلطنت طلبان متوجه اين مقوله باشند که علت اينکه تحريرات روی طرح ھنری پرشت ومالقات 
ارادتمند  ت وروزی که تحريراقای فروغی توقف زياد دارد تقديم دانه ھائ تحقيقی است که مسلما آاوبا 

    .ن نيازخواھند داشتآدرخدمت به سلطنت طلبان نيستيم  به 
 پايان قسمت چھارم                                          


