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اميرفيض -حقوقدان
>ھمه چيزرانميتوان به سادگی وآسانی ياد گرفت .صحيح يا
ناصحيح بودن يک تصميم يا يک مسئله را تنھا درمشاوره
)اعليحضرت(
ودرمقايسه ميتوان ارزيابی کرد<.
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور
درراستای استفاده ازقسمت چھارم تحريرپشت جبھه دو مورد بايد مطرح شود:
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎورت آﻗﺎي ﻓﺮوﻏﻲ درﺷﺨﺺ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اين بحث بدان سبب ضروری است که آنچه درقسمت چھارم ارائه شد رابطه طرح ھنری پرشت
را در مدار اجرا نشان ميداد ،و ھمچنين عالمتی بود براينکه ماموريت اجرای طرح مزبور برعھده
آقای فروغی واگذارشده بود؛ ولی بحث مزبور دليلی نداشت که افکاروھدايت ھای آقای فروغی
مستعد دراعليحضرت شده واظھارات واقدامات نامتعارف ايشان درقبال سوگند سلطنت ناشی از
آموزشھای آقای فروغی باشد.
دوم ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻗﺎي ﻓﺮوﻏﻲ
دوم صالحيت ذاتی آقای فروغی درمشاورت اعليحضرت است.
زيرا فقدان صالحيت ،نقش آقای فروغی را از مشاورت به يک عمل خرابکاری تبديل ميسازد که بر اھميت
واصراردر اجرای طرح ھنری پرشت ميافزايد.
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎور
اسناد سفارت آمريکا که بخشی از آن در تحرير قسمت چھارم ارائه شد نشان ميدھد که آقای
فروغی مقارن با شورش  ۵٧ازايران خارج ودرتابعيت آمريکا قرارگرفته است .ھمانطور که
ميدانيم افرادی که تابعيت آمريکا را قبول ميکنند سوگند ياد ميکنند که به اھداف ومنافع آمريکا
وفادار باشند .آقای فروغی بواسطه تابعيت آمريکا نميتوانسته با طرح ھنری پرشت که متضمن
منافع آمريکا بوده مخالفت کند ،و اين قرينه ای است که آقای فروغی درھمان موقع تبادل نظربا
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ھنری پرشت منافع آمريکا را برتداوم سلطنت ترجيح داده است ،وبه کالمی ديگرمشاور تحميلی
به اعليحضرت کسی است با تابعيت آمريکا يعنی کشوری که سخت متھم است به دشمنی با نظام
سلطنتی ايران وھماھنگی با شورشيان مذھبی وبھرحال وبدون ترديد مخالف با تداوم سلطنت
وانتقال سلطنت به وليعھد طبق روال قانون اساسی.
ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ
بنابراين کليه مشاورتی که آقای فروغی با تابعيت آمريکائی به اعليحضرت جوان داده است ،از بيخ و
بن درعرض خرابکاری وخدمت به دشمن ايران وشاھنشاھی ايران تلقی و فاقد ھرگونه اعتبار بيانی و
عملی خواھد بود واين برداشت متضمن اين مفھوم است که درتعارض بين اظھارات اعليحضرت در
نص باقانون
چارچوب قانون اساسی وتداوم وسوگند نھم آبان با اظھارنظرھای بعدی ،اظھارات مطابق ِ
اساسی ومتمم اعليحضرت اصيل و آنچه خالف آن است ،اظھارات تلقينی کسی است که اصال تبعه ايران
نبوده واين حقيقت راھم براعليحضرت وسايرايرانيھا مخفی کرده بوده است ،درست عمل جاسوسان و
خرابکاران.
ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻗﺎي ﻓﺮوﻏﻲ
ازنظرحقوقی چه عنوانی ميتوان به نقش آقای فروغی دردبيرخانه اعليحضرت داد؟ عنوان جاسوسی
نميتوان داد؛ زيرا که جاسوس فقط کسب اطالع ميکند و اطالع خودرا به مقامات باالدست منتقل ميکند.
درتخصيص صفت خائن ھم چندان موفق نميتوان بود زيرا آقای فروغی با تحصيل تابعيت آمريکا ديگر
عمال تعھدی نسبت به شاه وقانون اساسی نداشته است وبا اعالم خود ايشان که طرفدار جناح مصدقی
شورش است وشورش  ۵٧راھم انقالبی عليه شاه ميداند تخصيص عنوان خيانت ھم دشواراست.
ﻋﺎﻣﻞ
بنظرميرسد که نزديک ترين صفتی که ميتوان برای آقای فروغی درماجرای مشاورت اعالی اعليحضرت
شناخت عامليت دولت آمريکا در دبيرخانه باشد زيرا فروغی سابقه سياسی در وزارت خارجه داشته است
واکنون ھم تابعيت رسمی آمريکا رادارد بنابراين ميتواند عنوان ماموری را داشته باشد که برای کارمعينی
که آن اجرای طرح ھنری پرشت است به دبيرخانه اعزام گرديده و چون طرح ھنری پرشت سری و بسيار
محرمانه بوده لذا ماموريت آقای فروغی ھم درپوشش يک ايرانی سياستمدار باسابقه انجام گرديده نه در
نقش سفير و يا ماموروزارت خارجه آمريکا.
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﺮ
عامليت آقای فروغی ازسوی وزارت خارجه آمريکا برای کنترل فعاليت ھای سياسی اعليحضرت وبويژه
اجرای طرح ھنری پرشت يک کار فوق العاده و استثنائی نبود ونيست؛ شبيه ھمين برنامه را آمريکا در
مورد صدام وعراق پياده کرد.
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>خانم مادلن البرابت وزيرامورخارجه آمريکا اعالم کرد که آقای فرانک ريکباردونه ديپلمات آمريکائی
به عنوان نماينده ويژه آمريکا درعراق تعيين شده است که يکی ازوظائف او کمک به اپوزيسيون عراق
برای سرنگونی صدام حسين است<
)مشروح وبريده روزنامه مشتمل برخبر درسنگر(٣٣٢+٢٨۴
درتطبيق مورد آقای فروغی ازسوی وزارت خارجه آمريکا مامورخدمت شد در دبيرخانه برای اجرای
طرح ھنری پرشت ومتوقف ساختن فعاليت ھای اعليحضرت درراستای حفظ تداوم سلطنت.
اميد وارم سلطنت طلبان از اھميت عدم صالحيت ونقش استتاری وعامليت آقای فروغی درماجرای
مشاوراعظم اعليحضرت درپيش برد طرح ھنری پرشت غافل نمانند.
واﻣـــــﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻼم ﻣﺸﺎور
مشاوره راميتوان يکی ازقديمی ترين وکھن ترين روابط انسانھا يافت .انسان ھا ازھمان زمان
ابتدائی برای مقابله بامشکالت وحل وفصل آن براه پرسش ومشاوره ترغيب شدند ،سير مشاوره
برای يافتن بھترين راه درتمامی اديان ھم ظھورخودرا حفظ کرده است.
شاھد مقصود ضرب المثل ھای ادبيات ماست؛ مانند سگ اصحاب کھف روزی چند پی مردم گرفت و مردم
شد – کمال ھمنشين درمن اثرکرد -يا پسرنوح با بدان بنشست ،که ھمه درتائيد تاثيرمشاورت و ھمنشين
است.
استخاره که به معنای مشاورت با خداست و معمول مسلمانان است ،نمونه ای از قدمت و باور
جامعه به مشاورت است .درتاريخ آمده است؛ وقتی ناصرالدين شاه سفربه اروپا را استخاره کرد
و بد آمد منصرف شد و تمام مکاتبات مربوط به سفرش را متوقف کرد ومراتب رابه شارژ دافر
کشورھا اطالع داد ولی سپھسالر که به استخاره عقيده نداشت انجام سفر را ممکن ساخت
)انديشه ترقی(.
تاريخ ايران نشان ميدھد که امرمشاوره يکی ازمھمترين واساسی ترين پايگاه ھای تصميم گيری
پادشاھان بوده است وھمان مالحظات بيان ميکند که تقريبا ھيچ پادشاھی نبوده است که از روال
مشاورت استفاده نکرده باشد خاصه پادشاھان جوان که بدون داشتن مشاور و اتکای به شخصيت
ھای سياسی ومدبر کشور به مقام سلطنت ھم نميرسيدند.
ازيکی از وزرای ناصرالدين شاه روايت است که گفته> :ھرگاه شاه رابحالت خود بگذاريم يقين بدانيد
که تايک ماه ديگر ما را مانند فرنگيان درميان قوانين محصور ميسازد چيزی که به داد ماميرسد اين
است که ما ھمه در دفع قوانين شريک ھستيم وخيال شاه را ميتوانيم به اندک تدبيرتغييربدھيم .اول شاه
ھرچه ميفرمايند تصديق ميکنيم وبعد وقتی پای اجرا به ميان ميآيد به ھزاروسيله شاه را اينقدر خسته
)انديشه ترقی(
ميکنيم که آخراالمر خودش ازخيالش منصرف ميشود<.
جستجوی تاريخی بما نشان ميدھد که بيشترين جناياتی که به شاھان ايران نسبت داده شده
حاصل نظر مشاورين شاھان بوده است وھمانطور که تربيت ايرانی است از خود نام ونشانی در
آن جنايات باقی نگذاشته اند؛ ازباب نمونه:
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قتل شاه طھماسب وفرزندانش بنابرمشاورت محمدحسينخان استرابادی صورت گرفت.
)الکھارت(٢٢۶
قتل امام قليخان سرداربزرگ شاه صفی وپسران او دراثرمشاورت با اعتماد الدوله انجام
)مجله يادگارسال  ۴شماره  ۴صفحه (٣۴
يافت.
امين بدست برادرش مامون دراثرمشاوره وخيرخواھی طاھرذواليمين بقتل رسيد و بمناسب
)صفحه  ١۶٩کتاب رياض(
ھمين خدمت به مقام وزارت ھم رسيد.
فتحعليشاه داغستانی وزيرشاه سلطان حسين که ميتوانست جلوی افغانھا مقاومت کند بتوصيه
ومشاورت حکيم باشی ومالباشی به قتل رسيد) .مجله سخن دوره  ١٧صفحه (٢۶
کورکردن رضاقلی ميرزا فرزند نادرشاه دراثر مشاوره نادربا مشاورينش انجام گرفت
)الکھارت (٢٢۶
ميرزا تقی خان اميرکبيردراثرمشاوره مھدعليا وميرزا آقاخان نوری و سعايت انگليسی ھا
بقتل رسيد.
ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻻ
شھود باال بدين دليل دراين تحرير آراسته شد که تحرير مجاز باشد تا بگويد
وقتی نادرشاه ويا ناصرالدين شاه با آن سن وسال وقدرت وصالبت تحت تاثير
مشاور به اقداماتی که با اخالق وروحيه و تربيت انسانی آن شاھان منافات
داشته ،مبادرت ميکنند ،نميتوان ازجوان بيست ودو يا بيست وسه ساله
انتظار مقاومت درمقابل يک شخصيت سياسی کارکشته مانند آقای فروغی را
داشت؛ آنھم با اين تفاوت که مشاورين نادرشاه وناصرالدين شاه از پشتيبانی
يک ابرقدرتی برخوردار نبودند که آقای فروغی عامل وتبعه آمريکا درنقش
مشاورت اعليحضرت از آن قدرت برخورداربود.
البته موقعيت وزمان ،اين امکان رابه مشاور )آقای فروغی( نميداد که
اعليحضرت رابه تصميمات اجرائی و فيزيکی عليه سلطنت وسلطنت طلبان تشويق کنند ولی تاثيرمشورت
ھای ھمان مشاور اعظم يعنی آقای فروغی سبب شد که اعليحضرت درمصاحبه با آقای ميبدی فرمودند
من با انھا )کسانی که دنبال سلطنت ھستند( کاری ندارم وسخنھا واتھامات ديگربه سلطنت طلبان ،يعنی
ميليونھا ايرانی طرفدارسلطنت را عاق فرمودند) .به مقاالت عاق سلطنت طلبان سنگر روجوع شود(
آری  -اعليحضرت رضاشاه دوم ھم با تدبيرومقام مشاورت عالی فروغی ازحرکت سياسی درراستای
سوگند نھم آبان بازداشته شد ويک جبھه خصمانه عليه سلطنت وسلطنت طلبان ھم گشودند .به مصداق
)پسران نوع با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد( و بعنوان مھره ای مشخص درميان دشمنان سلطنت
غرق شدند.
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ﺑﺎزﻫﻢ ﻛﻼﻣﻲ درﺑﺎب اﻫﻤﻴﺖ وﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺸﺎوره
اھميت تاثيرکالم آقای فروغی بعنوان مشاور در اعليحضرت ازچنان اھميتی درراستای نتيجه گيری اين
تحرير برخورداراست که تحرير احساس ميکند ازسفت کاری بيشتربی بھره نخواھد بود.
اوراق تاريخ ايران گواه است که مقامھای خاصی برای مشاوران شاه معمول بوده است مانند اعتماد
الدوله ،وزيراعظم – مشاورالملک ،مستشارالملک وامثال آنھا.
اشارات زير که ازفرھنگ ايرانی آمده نشانگر اھميت امر مشاوره درميان پادشاھان ايران بوده است.
>شاه بايد ازروی عشق ومحبت ودشمنی وکينه توزی و بوالھوسی ودلبخواھی ھيچ کاری نکند ،مگربا
)ازنامه سياسی نادرشاه به سلطان ھند(
مشورت با عقال و از روی مصلحت<.
>ھرسلطنتی که ازکنکاش ومشورت خالی باشد آنچه گويد و آنچه کند ھمه غلط وموجب پشيمانی و ندامت
است ٩ .حصه امورسلطنت مشورت وتدبير است ويک حصه شمشير.
)روش سياسی اميرتيمور -ازتوزک تيموری صفحه (٢
>خردمند آن است که چون کارش پديد آيد ھمه را جمع کند وبه بصيرت در آن نگرد تا آنچه صواب است
از آن بيرون کند وديگر را يله کند ھمچنان که کسی دنياری گم شود اندرخاک .اگرزيرک باشد ھمه آن
خاکھا که در آن حوالی بود جمع کند وبه غربالی فروآرد تا دينار پديد آيد<.
)ابوسيعيد ابی الخير(
>برای پادشاه ھيچ چيز زيانمند ترازھمنشينی با نابخردان وسخنگوئی با فرومايگان نيست<.
)اردشيربابکان – ابن فتيمه دينوری (٢٧۴
آنچه آورده شد برای اثبات رابطه فلسفی مشاورت درفرھنگ سلطنتی ايران بود؛ تا اين گفته
مستدل باشد که امر پادشاھی درفرھنگ ايرانی بدون مشاور گردشی نداشته است.
عنوان آقای فروغی دائربه مشاوراعظم که چيزی شبيه صدراعظم قبل ازمشروطيت است دليل
قاطعی است که ايشان درموقعيت مشاورت اعليحضرت  ٢٢و ٢٣ساله عمل ميکرده اند واال نام
مشاور اعظم را نداشت.
ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻼم ﻣﺸﺎوراﻋﻈﻢ
ﺷﻬﺎدت ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻻر
کريستين ماالر درمورد مشاورين شھريارايران ونقش آنھا اظھار نطری دارد که بعنوان دليل تاثير مشاورت
ھای آقای فروغی وفکر و اظھارات وتصميم ايشان از سنگر اول خرداد سال  ۶۵به اينجا آورده ميشود.

پشت جبھه سلطنت گروگان -۵-اميرفيض -حقوقدان

بھرام شيد=سه شنبه ٢٧/١٢/٢٠١۶ ،برگ  ۶از ١٠

کريستين ماالر نويسنده کتاب زندگی نامه شھريارايران که بالطبع برای تدوين آن کتاب مطالعات وبررسی
کافی درزمينه گذشته وحال شھريارايران کرده درمصاحبه باروزنامه کيھان لندن به شماره  ٨٧ميگويد:
>او )مقصودش شھريارايران است( بنظرميآيد که به انگيزه کاری که ميکند آگاه است ) (١وخيلی با
احساسات وبا حرکات دست ھا حرف ميزند ،و خيلی اشتياق به مبارزه نشان ميدھد .يک جوان با حرارت
است ،چه از نظر ظاھر و چه افکارش ) ،(٢البته مشاورينی ازسنين مختلف درکناراوھستند و بنظر
ميرسيد که اگر قرار بود خودش به تنھائی عمل بکند تاکنون حرکتھای بيشتری کرده بود ) .(٣منظوراين
است که برخی ازمشاورين او سعی در آرام کردن وی دارند وھدفشان فرونشاندن تب و تابھای سياسی
اوست ).<(۴
ازاين ساده وروشنترچه چيزی ميتواند باشد که دراظھارات کريستين ماالر ديده نميشود.
رديف ھای اول ودوم درشھادت کريستين ماالرحکايت دارد از ھموندی وھماھنگی اعتقاد و
عمل اعليحضرت در آن زمان .يعنی اظھاراتشان درچھارچوب قانون اساسی واعتقادی است
که به آن سوگند خورده اند.
عمق وپيوستگی اظھارات اعليحضرت در ۵سال نخست اعالم سلطنت آنقدر محکم وسنجيده
و در قالب اصول متمم قانون اساسی است که تصور ميکنم اگربھترين جراحان دنيا ھم جمع
ميشدند محال بود که بتوانند تغييراتی در مکانيزم فکری اعليحضرت بوجود آورند که آن
تغييراتی که در اظھارات ايشان که کال درجھت بی اعتباری تداوم سلطنت وبی تفاوتی سلطنت
وجمھوری و التاری گذاشتن سلطنت ايراد ميفرمودند يک امرطبيعی وناشی ازطرز تفکر
آزاد و مستقل خودشان بحساب آيد.
حتی متصدی اين تحريرباوردارد که نه تنھا آقای فروغی بلکه مجموعه کسانی که بعنوان
مشاور ويا دوست درخدمت اعليحضرت بوده اند قادربه ايجاد اين گردش  ١٨٠درجه خالف
سوگند نھم آبان دراعليحضرت نبودند؛ اگر طرح ھنری پرشت يعنی قدرت سياسی آمريکا
پشت اين گردش  ١٨٠درجه ای قرارنداشت.
دوﻣﻴﻦ ﺧﻮدداوري
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻛﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
تنھا کسی که در آن مملکت بوده وھست ومسئوليت دربرابرقانون دارد آنھم من ھستم وظيفه اصلی من
فقط حفظ آن قانون است ،من وظيفه خود را نه تنھا بعنوان يک ايرانی بلکه در اين موقعيت وبا آن
مسئوليت تاريخی که بردوش من گذاشته شده نميتوانم به آن پشت کنم اصال آب خوش از گلوی آدم پائين
نميرود ،اصال آدم شرم دارد که بتواند سربلند راه برود درحاليکه ميداند وجدانا درباره مملکتش ھيچ کاری
)بيانات اعليحضرت(
نکرده است<.
**
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>امروزبرھمه روشن شده است که سلطنت وارتش وملت از ھم جدا نيستند .ھمه تالشھای جدا کردن
سلطنت از انديشه مردم بی اثرشده است زيرا اکنون برای ھر ايرانی روشن گرديده که سلطنت متعلق به
تمامی ملت است ،ميراثی است ملی وقوی که حفظ وحراست آن وظيفه ھرايرانی است<.
)ازپيام آبان ماه سال  – ۶٠سنگر(٩٨
خود داوری بفرمائيد؛ چگونه ممکن است يک اعليحضرت آنجوری ،بشوند اينجوری که اين
روزھا و قبل ازاين روزھا که ناظريم؟ چه قدرتی الزم است که تغييرات شديد ومتعارض را در
ذھن و فکر و باور ايشان حتی بظاھر ايجاد کند؟ آيا اين يک امر و سيرطبيعی است؟
بسيار مشکل وطاقت فرساست که انسان ازحرفی که زده ويا قولی که داده ويا سوگندی که ياد
کرده برگردد آنھم درمقابل جمع وملت.
توماس فريدن درنيويورک تايمز نوشت> :اروپائيان بوش رابعلت تناقض گوئی مسخره ميکنند<.
اين کار آسان ومعمولی نيست که انسان آنقدر راحت ومطمئن خود را گرفتار اظھارات متناقض
کند ،بايد علت آنرا شناخت چه چيزی ميتواند اين مشکل را برای اعليحضرت حل کند اال حمايت
آمريکا از مشاورين وخدمه ريز و درشت که تمامی آنھا مجری سياست آمريکا يعنی طرح ھنری
پرشت باشند.
مـــــــا اظھارات کسی راکه جمھوری اسالمی اقاريری از اوپخش ميکند که به باورما تحميلی و
از باب تھديد است ،را برسميت نميشناسيم ،و بر آن اعتباری قائل نميشويم ،چگونه است تحميالت
ناشی ازطرح پرشت را می بينيم ولی بجای آنکه طرح ومجريان آنرا محکوم کنند ،اعليحضرت را
بدادگاه صحرائی که تشکيل داده اند ميبرند ،اين است انصاف ومردانگی ومروت که ظالم را رھا
کرده ومظلوم را بچوب کشيد؟
چطورميشود انسانی که پشت کردن به قانون اساسی وسوگند نھم آبان خودرا با آب خوش و
احساس شرم ارزيابی ميکند ھمچنان خودرا در آن ميدان شرم آور قرار دھد ،آيا اين يک امرطبيعی
است؟
اعليحضرت که درسال  ۶٠سلطنت را ازملت جدا نميدانند و به پاسداری از آن سوگند ياد فرموده
اند چطورميشود درسالھای بعد بين سلطنت وجمھوری قائل به تفاوت نميشوند وسلطنت متعلق به
ھويت تاريخی ملت ايران را به التاری ميفرستند؟ و درکنار اين اظھارات سلطنت طلبان راھم عاق
ميکنند؟
چگونه ميشود اعليحضر ِ
ت که ازھرايرانی ،ايرانی تر و در مقابل تاريخ وھويت ايرانی نيز مسئول
تراند ،حراستی از تداوم سلطنت که ندارند ھيچ اصال از ذکر واژه شاه وشاھنشاھی و سلطنت ھم
واھمه ووسواس پيدا کنند؟
ما ايرانيان ھمه قسم جواب برای معمای اينکه> :چراشاه کاری نميکند< ساختيم از جمله اينکه
علياحضرت تمايلی ندارند وميترسند که رفتارمردم نسبت به شاھنشاه تکراری باشد برای وليعھد
جوان –عده ای ميگفتند؛ اعليحضرت جربزه اقدام را ندارد – عده ای گفتند که مبارزه خرج دارد
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و ايشان نه پول دارد ونه اساسا دل خرج کردن – عده ای ميگفتند که با جمھوری اسالمی قرار
و سازش دارند – ميگفتند روح دمکرات منشی اعليحضرت مناسب برای مبارزه با جمھوری
اسالمی نيست و امثال آنھا...
فرض کنيم که ھمه آنھا درست باشد؛ علت عقب نشيننی و اظھارات متعارض با سوگند سلطنت وقانون
اساسی چيست؟
آن زمان بفکر ما نرسيد که ھمه آن تصورات باطله است وحقيقت ممکن است چيزی باشد که ازدرک ما
پنھان است ولی امروز می بينيم حقيقت اين است که يک نيروی بازدارنده قوی ومسلط ومتمرکز در
اطراف اعليحضرت مجری سياست آمريکا يعنی طرح ھنری پرشت بوده وھستند که اين دگرگونی عجيب
را نسبت به موقعيت اعليحضرت درنھم ۀبان بوجود آورده است.
آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت دراﻳﺮان
اين تحرير ازجامعيت بيشتری برخوردارخواھد بود که به بينيم که درسال  ۶٢يعنی ھمان سالی که ھنوز
طرح ھنری پرشت بوسيله آقای فروغی درجريان پياده شدن بود ،موقعيت اعليحضرت در ايران و نزد
ايرانيان چه بوده است .زيرا که آگاھی از موضع مزبور ميتواند تحول درعقب نشينی اعليحضرت بوسيله
آقای فروغی را روشنتر نشان بدھد.
ﺷﻬﺎدت ﻳﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ھمانطور که استحضارداريد درسال  ١٣۶٢بنابردرخواست اعليحضرت درسالگرد مشروطيت تظاھرات
وسيعی در تھران وشھرستان ھا براه افتاد که بازتاب وسيعی درجرائد خارجی ھم داشت ،روزنامه ايران
آزاد در شماره  ١۶١مصاحبه ای داشته با يک فرانسوی که ھمسر ايرانی داشته و در موقع تظاھرات در
ايران بوده ،گزارشی دارد که قسمتی از آن بعنوان شھادت شاھد مورد استفاده اين تحرير است.
پرسش کننده  -خوب به پردازيم به مسائل ديگرازتظاھرات  ١۴امرداد بگوئيد آنرا چگونه در تھران
ديديد؟
جواب – ھيچ سابقه قبلی برای تظاھرات وجود نداشت .راديو آزاد گفت روز  ١۴امرداد بايد از خانه ھا
بيرون بيائيد وبين ساعت  ١٠تا  ١١در آرامش کامل خيابان ھا را پرکنيد .باور نکردنی بود از يکھفته
قبل ھمه از ھم ميپرسيدند که تو در تظاھرات شرکت ميکنی و از يکديگردعوت ميکردند که درتظاھرات
شرکت کنند ساعت  ١٠صبح ما ازشميران بطرف تھران راه افتاديم ولی سرپل تجريش راه ھا بند آمده
بود .خيابانھا مملو از اتومبيل بود ،ما نتوانستيم جلو برويم تمام خيابان پھلوی مملو از اتومبيل بود
............
عصرھمان روز به ديدار دوستی که نمايندگی خبرگزاری فرانس پرس را درتھران داشت رفتم اوبه
سراسرشھرسرزده وبه شمال وجنوب رفته بود اوبمن گفت که ازساعت  ۵صبح به خيابانھا سرزده با
مردم گفتگو کرده ونظرشان را پرسيده است.
سوال – نظرمردم نسبت به شاه جوان چيست؟
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پاسخ – تنھا يک نماد برای ھمه وجود دارد و آن شاه است؛ تنھا يک کلمه وجود دارد و آن شاه است و
تنھا يک رژيم وجود دارد و آن رژيم شاه است و ميگويند ما رژيم شاه را ميخواھيم .زمان شاه ھمه
چيزخوب وھمه چيز پاک وسفيد بود ديگر کسی از آن حرفھای مربوط به ساواک نميزند ................
تنھا چيزی که برای مردم اھميت دارد شاه است؛ کدام شاه ،ھم مطرح نيست مردم شاه ميخواھند ،شاه
فقيد ،و شاه جديد مھم نيست مردم ھمه شاه را ميخواھند خيلی برايم شگفت آوراست.
سوال -آيا تصاوير شاه رابرديوارھای شھرديده ايد؟
پاسخ – خودم نديدم ولی با افرادی برخورد کردم که ميگفتند عکسھای شاه را به د رو ديوارديده اند
نماينده خبرگزاری فرانسه ھم ميگفت که چندين بارعکس رضاپھلوی را ديده است .........
اما آنچه اھميت دارد اين است که کار از اين حرفھا گذشته است ،شاه بعنوان نماد آمال مردم تثبيت شده
است و اين موضوع آنقدر مشھود است که منظره کوه دماوند از داخل شھرتھران.
سوال – شخصيت ھای ديگر اپوزيسيون چه موقعيتی نزد مردم دارند؟
پاسخ  -ھيچ اصال کسانی مثل رجوی ويا بنی صدر و اينھا مردم ھمه اين احساس راميدھند که بنی صدر
و بختيار گوئی فراموش شده ،گھگاھی در مورد کيانوری صحبتھائی ميشود؛ آنھم چونکه در زندان است،
ولی ديگران چون حباب صابون ترکيده اند .ھمانطور که گفتم درگفتگوھا ونتيجه گيری ھا ھميشه شاه
بعنوان تنھا آلترناتيو برای ايرانيان مطرح ميشود؛ کم نيستند مردم که مدام ميگويند ا گرشاه بيايد از او
استقبال با شکوھی خواھيم کرد ،ھنوز کسی نميداند که کی وچگونه اما کامال واضح است که االن اکثريت
قاطعی ازمردم طرفدارشاھند ومخالف مالھا حتی درميان آدمھائی که به آنھا مستضعف ميگويند اين
احساس کامال وجود دارد.
)گرفته شده ازايران آزاد  ١٩شھريور(١٣۶٢
درگزارش فرانسوی مزبور يک جمله با معنا وجوددارکه ھمين اشاره است که طرح ھنری پرشت را
موجب شده است و آن اين است که ميگويد:
>تنھا يک نماد برای ھمه مردم وجود دارد و آن شاه است ،تنھا يک کلمه وجوددارد و آن شاه است<
يک کارشناس اجتماعی – سياسی که ازموضع فرھنگی وتاريخی سلطنت وپيوند آن با باورھای مردم
آگاه است خوب ميداند که اعالم سلطنت وليعھد درست درتاريخ مقرر قانونی پيوند گسيخته سلطنت رابه
حيات تازه ای مبدل ساخته است ،و نمادی را که مردم به آن اميد وعادت دارند درجايگاه خود قرارداده
است.
آن کارشناس براحتی به اين نتيجه ميرسد که برای اينکه اين جنبش عمومی سرکوب شود فقط يک راه
ساده وجود دارد و آن اين است که تداوم سلطنت وانتقال آن به وليعھد قطع گردد وشاه تبديل به يک فرد
عادی شود زيرا بھرحال مردم فرق بين شاه وفرد عادی را ميدانند وبرای فردعادی تره ھم خرد نميکنند
واين کار را طرح ھنری پرشت کرد.
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ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﻮد
اين تحرير نميخواھد گفته باشد که اگرآقای فروغی مشاوراعليحضرت نبودند سلطنت وسقوط آن در خارج
از کشور روی نميداد ،خير؛ اين تحرير عقيده دارد که قدرت سياسی آمريکا وعادت ناخوشايند ايرانيان
به نزديکی به قدرت عاملی بود و ھست که ھرکس مشاور اعليحضرت بود نميتوانست از زير بار سنگين
طرح شانه خالی کند؛ البته ممکن بود مردانی بفکر پاکسازی طرح و رفع اثر از آن در سياسيت آمريکا
موفقيتھائی بدست ميآوردند ،ولی نه مقاومت در مقابل طرح آنھم در خاک آمريکا و بوسيله ايرانيانی که
تماما تابعيت آن کشور را داشته اند.
ولی ازاين حقيقت نبايد گذشت ،کسانی که ممکن بود بتوانند دراين مھم قدمی برای حفظ تدوام سلطنت
بردارند به مالحظه عدم عالقه آمريکا به تداوم سلطنت ايران خودی نشان ندادند و اال چرا بايد بعد از
سی وچند سال ھنوز اين حالت گروگان بودن از نماد ملی ايرانيان برداشته نشده باشد.
نميدانم داوری خواننده اين تحرير دراين مورد چه خواھد بود ولی مبارکتان باشد که الاقل درصحنه اين
داوری احساس داوری داشته باشيد.

