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  تكميل اشارات..
  حقوقدان -اميرفيض

ھنری تشبيه کرد که ھنرمند با ھرنگاھی به رنگ وشکل وشايد بتوان يک تحقيق را به يک کارصنعتی 
که عرضه مينمايد الاقل خودش  تا چيزی را تالش دارد و ،ن ميافزايد ويا کم ميکندآ، چيزی به ھنرش

که ازتحقيق او ميگذرد افسوس ميخورد که  از مدتی  قه نشان ميدھد که محقق بعدگرچه ساب .شدراضی با
   .کاش تحقيقش جامع تربود

ن آبراين منوال  اشاراتی نسبت به بخشھائی ازقسمتھای تحرير پشت جبھه الزم است  که بقول معروف 
   .وصله پينه ھا سبب محکمی تحقيق گردد

  رشت بودند چه كساني پشت طرح هنري پ

ن توضيحات آ ولی يک نکته اساسی در، ن داده شدآدرباره طرح ھنری پرشت توضيحاتی درباب ماموريت 
شخصا به طرح  آمريکايا وزارت خارجه آ چه کسانی پشت طرح مزبور بوده اند ون اينکه آ نبوده است و

  .مزبور توجه پيدا کرده است يا خير

استفاده  امه ھای اجرائی خودشان رانسبت به کشورھای ديگر باخارجيان بطورکلی برن ؛پاسخ  اين است
نھا آمامورين اطالعاتی  و ،ن کشورھا شناخته ميشوند تنظيم ميکنندآنھا در آنظريات افرادی که عوامل  از

   .ورند ازطريق ھمان واسطه ھاستآنيز ھرچه اطالعاتی راکه بدست مي

ئی اقرارکردند که تحريم آمريکاايران است که مقامات عليه  آمريکاھای  ن ھمين تحريمآنمونه برجسته 
   .ھا بنابردرخواست ايرانيان خارج ازکشور صورت گرفته است

  زادي وطرح هنري پرشت آنهضت 

که  ۵٧سند مشخص دراين مورد مصاحبه بازرگان است باروزنامه اطالعات بتاريخ ششم اسفند ماه سال 
  :گفت

  .>واضطراب وجود خواھد داشتتاوقتی که شاه استعفا ندھد تشويش <
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   .آمريکااين زمان چندماه فقط چند ماه قبل ازتاريخ تصويب طرح ھنری پرشت است دروزارت خارجه 

  .انقالب اسالمی موفق نميشد>، نبود آمريکا<اگرکمک  :شورشيان بارھا گفت قای بازرگان پس ازپيروزیآ

 قيقا متوجه تحميل استعفای ازد حول طررديد که قسمت ادرگزارش اجرائی طرح ھنری پرشت مالحظه ک
شاه حاضربه استعفا يعنی خواست بازرگان  سلطنت به شاھنشاه ايران بود وپيش بينی شده بود که اگر

سوی  عاليت سياسی ازف وليعھد وممنوعيت ازه عدم قبول انتقال سلطنت بنوقت بقيه طرح که آ ،نشود
   .به اجرا گذاشته ميشود خانواده سلطنتی است

کرد ھمين مسئله تقاضای بازرگان  ۵٧انداختن شورش  زادی وجاآبه نھضت  آمريکازرگترين کمکی که ب
  .درمورد جبھه گيری عليه سلطنت بود آمريکا از

 ميدانست که شاه وپيامبری دو او ،بازرگان ميدانست که نفوذ کلمه شاه درجامعه ايرانی تا چه حد است
بازگشت  وزرای کابيه بازرگان بکرات ازخطر يناچی ھم ازم .نگين انگشتری درفرھنگ ايرانی است

   .سلطنت ونگرانی ازروابط معنوی مردم وشاه ھشدار داده بود

استعفا  وپس از ،استعفای مورد درخواست بازرگان به معنای قطع تداوم سلطنت به اراده شاه تلقی ميشود
گرايشھای  يش ونگرانی شورشيان ازشاه تبديل به يک فردعادی ميشود وتنھا دراين حالت است که تشو

   .نظام سياسی وارتشی فروخواھد ريخت فرھنگی مردم به شاه فروکش ميکند و

بود که طرح ھنری پرشت بفوريت بتصويت رسيد ودراولين فرصت  نبه اعتبارھمين درخواست بازرگا
    .يک ابالغ ومورد عمل قرارگرفتزبه شاھنشاه درمک توسط ھوشنگ نھاوندی ممکن ھم

  سلطنت نه شاه

با شاھنشاه ايران ويا درخواست  آمريکامخالفت ورد که آبوجود  را عیتوضيح باال ممکن است اين تدا
خوب با استعفای شاھنشاه نيابت سلطنت  ؟استعفای شاھنشاھی چه ارتباطی به تداوم سلطنت داشت

ند ودرنتيجه  ميتوان امورسلطنت را تارسيدن وليعھد به سن قانونی تصدی ميکرد (علياحضرت شھبانو)
   .وردآنميگفت که استعفای شاھنشاه ازسلطنت نقصانی درتداوم سلطنت بوجود 

که موضوع عدم موافقت با انتقال  ؛مسئله حساس فوق بوده استدقيقا متوجه  آمريکاوزارت خارجه 
ه با بروال قانون اساسی به وليعھد درطرح گنجانيده است ودراين صورت استعفای شاھنشا سلطنت را

   .مدآتوجه به طرح ھنری پرشت  قطع تداوم سلطنت بصورت ابدی درمي

زاده شفيق  حضور آ گزارش مشروح شرفيانی باتفاق واالگھر ھمانطور که در؛ نقطه جالب توجه اينجاست
وسماجت کسانی مانند  ايشان به سفارش ؛ کهوحفظ تداوم سلطنت علياحضرت برای قبول نيابت سلطنت

تداوم سلطنت بوسيله  تاوشخصی بنام علی رضائی مانع شدند  وشاپوربختيار یقای دکترنھاوندآ
، با استعفای شاھنشاه وعدم وجود نيابت کرده بود ادامه پيدا کند علياحضرت بشرحی که قانون اساسی ياد

عمال قطع تداوم سلطنت بوسيله (علياحضرت)  السلطنه  بسلطنت يعنی عدم قبول نيابت سلطنت ازسوی ناي
   .واده سلطنتی عملی شده بودخان
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 کيمل وبصورت طرح ھنری پرشت درنرا تآبا استقبال ازتقاضای بازرگان  آمريکابنابراين وزارت خارجه 
  .وردآ

مقارن با طرح  ۵٨درتھران  درشھريورماه سال  آمريکابه نيوسام درسفارت  قای ساندرآ سند زير که از
طرفه نبوده وبصورت معامله ــــيک آمريکاارت خارجه که عمل وزنشان ميدھد  ھنری پرشت  نوشته شده

   .ای متقابل با بازرگان ودولت موقت او جريان يافته است

ينده ارتش دوستانی آ .......ما بايد مسئوالنه عمل کنيم وبازرگان راقدرت بدھيم ومطمئن باشيم که در <
  .راھگشا باشند خواھيم داشت که ميتوانند معضالت سياسی مملکت را

  )١٧جلد سوم صفحه  آمريکا(اسناد سفارت                                                                      

  چگونگي اعالم طرح

نکه محرمانه بود چگونه به کل آمقصود ازتيتر (چگونگی اعالم طرح) اين است که طرح ھنری پرشت با 
   .ايرانيان خارج وداخل کشور ابالغ شد

گذشته  پشت جبھه اعالم گرديد که شخصيت ھای ايرانی خارج ازکشوروھمچين مقامات باالی  دربخشھای
ھوشنگ ديگران ويا سياستمداران مانند  ارتشيان که خارج ازکشور اقامت داشتند مانند ارتشبد جم و

ان نسبت به تداوم سلطنت اير آمريکازاھدی وامثالھم ازسياست وزارت خارجه  قای اردشيرآ نھاوندی و
ايرانيان خارج ازکشور ازجمله روزنامه نگاران وفعالين سياسی ھيچ بوئی ازطرح  گاه بودند ولی سايرآ

   .ده بودندرھنری پرشت  نب

منتشرساخت   بيرون کشيد و آمريکااسناد محرمانه سفارت  کرد وطرح را از ه که سنگرنچآالبته 
نھا آ حدی جدی بگيرند که  توقع واکنشی را از درنرا آ نميتوانست درحدی با اھميت جلوه کند که ايرانيان

   .داشت ھی ايرانيان ضيق کلیاگآود  وازجھت بسيارمحد رگزيرا فعاليت سن داشت 

   :درمصاحبه ای درپاريس فرمودند (رضا شاه دوم) اعليحضرت ١٣۶٣درسال 

  .>من بعنوان پادشاه مشروطه برخواھم گشت. ايرانيان خواستار بازگشت من ھستند<

اتيان سوگند سلطنت قاطع ترين وروشن ترين بيان ايشان دررابطه با موقعيت  ن بيان اعليحضرت بعد ازاي
   .خودشان ومبارزه ايشان است

کشور  ايرانيان خارج از بيشتر ،شتذبان اعليحضرت ميگآاتيان سوگند نھم  اين زمان که حدود سه سال از
عليه  آمريکاا مزاحمت ھا ومحظورات احتمالی گاھی ويا تصوری  نسبت به طرح ھنری پرشت ويآھيچ 

  .اعليحضرت نداشتند

توضيح   ،بی اس رسما اعالم گرديد –دراين زمان بود که طرح ھنری پرشت ازسوی  تلويزيون سی 
   ؛اينکه
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 ايرانيان خواستار گشتبعنوان پادشاه مشروطه برخواھم من «پس ازمصاحبه اعليحضرت واعالم اينکه 
اس درپاريس مصاحبه ايی با  –بی  –دمن خبرنگارشبکه سی آقای ديويد آ  »بازگشت من ھستند

   :شکارگفتآودرپايان مصاحبه صريح واعليحضرت رضا شاه دوم ترتيب داد 

  )).ادعای وی را بر تاج وتخت ايران به رسميت نميشناسد  آمريکااياالت متحده ((

که نشان ميدھد نيت وکيفيت اجرائی طرح اس تنھا موردی است  –بی  –اعالم تلويزيون  سی  ن زمان وآ
   .ت بوسيله يک خبرنگاربين المللی به اطالع ھمه مردم جھان بويژه سلطنت طلبان رسيدشھنری پر

  واكنش خبرمزبور

نھم آکه بھرحال تسلط ودخالت يک کشورخارجی  چرا ،اس بسيارمھم است –بی  –خبرتلويزيون سی 
سال سابقه تاريخی دارد  ٢۵٠٠نھم حقوق سياسی که آ ؛ميدھدرا برحقوق سياسی يک ملتی نشان  آمريکا

ولی مھم دراين قضيه نه تنھا اينکه ايرانيان وبويژه مطبوعات وتلويزيونھا وراديوھا کوچکترين اعتراضی 
دبيرخانه  ھمه مھمتر از و ؛و ايجاد محظورات سياسی عليه سلطنت نکردند شکارآبه اين دخالت 

بت به مود فروغی بود کوچگترين واکنشی نسقای محآشخص  ،ن دبيرخانهن زماآاعليحضرت که مسئول 
بتصويب وزارت  ١٣۵٨خود نشان نداد وبه اين ترتيب طرح ھنری پرشت که درسال  مزبور از اعالم خبر

رسما به  ١٣۶٣درسال  ن انگاره ای نداشتند،آولی  اعليحضرت رضاشاه دوم به  رسيده آمريکاخارجه 
  ن رسميت يافت!آوبا سکوت دبيرخانه  قبولی ھمه ايرانيان ابالغ 

درحاليکه تنھا شخصی که تکليف داشت نسبت به طرح ھنری پرشت خاصه اعالم عام شبکه تلويزيونی  
قای آدبيرخانه اعليحضرت وشخص  ،اس درمورد موقعيت اعليحضرت واکنش نشان بدھد –بی  –سی 

   .فروغی بوده است

اس وھمچنين کنارکشيدن شخصيت ھای  –بی –خبرشبکه سی نسبت به  سکوت دبيرخانه اعليحضرت 
ن آ ن برای درک اثرآ سياسی ونظامی ازحمايت سلطنت رضاشاه دوم تاثيری ايجاد کرد که يک نمونه از

  .اعالم کافی است

   شاهد مستند

قای پرويز آنجلس بمديريت آلوس  ن سالھا درآ روزنامه ايران تريبيون که درنشدنی فراموش  مستند 
 -(تاريخ مصادف با اعالم تلويزيون سی١٣۶٣بان ماه سال آ ٢۶ميشد درشماره شنبه  ضی سعيد منتشرقا

مرتبا درجھت حقانيت سلطنت  ،ميکرد اعليحضرت با عنوان اعليحضرت رضاشاه دوم ياد اس) از –بی 
   :نجمله استآ از ؛وفعاليت سلطنت طلبان مينوشت

اه جوان عکسھای پادش –ده پيوستن به شھريارايران است ماآ<بزرگترين تشکيالت جھانی ضد شاه اينک 
شاه دوم  تبعيد رضا دولت در ،بايد آمريکا –مد آپادشاه به ميدان  -دارد کازرون نقش  ديوارھای شھر بر

رضاشاه دوم محمود فروغی رابسمت نخست وزيردولت درتبعيد انتخاب کرد  –را برسميت بشناسد 
  .وووووو
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را ازقدرت  خوند ھاآعليه شاه بنويسم + ماديرفھميديم  قدرتی که ميتوانست + قلمم بشکند اگرچيزی 
پائين بکشد وبه نظام پادشاھی لگدپراکنی کرديم+ پدرمن يک افسروفاداربه شاھنشاھی بوده است ومن 

   >نھاآخالف پدرم نخواھم بود + امثال 

  )٣٣٢+٣۵٢جمله زھا ا(مشروح درسنگر                                                                    

قای آنسبت به مخالفت با تداوم سلطنت بوسيله شبکه تلويزيونی اعالم شد  آمريکاولی ھمينکه سياست 
بود وميتوان  نامش نجلس ھمراهآقاضی سعيد که بھرحال شھرتش با عنوان کالبد شکاف درلوس پرويز 

نجلس شناخت که سه روزنامه زيرقلم ايشان اداره آروزنامه داران لوس ايشان را صدر نويسندگان و
بان سلطنت آقرارگرفت که اساسا سوگند نھم  آمريکاوزارت خارجه  گاھی عام خبرآچنان تحت تاثير  ؛ميشد

ن موقع که آ د ميکرد دربان راياآرضاپھلوی نميبايست  درقاھره سوگند نھم ((را نادرست خواند ونوشت  
رضاپھلوی بعنوان پادشاه ايران سوگند ياد کرد کاری شخصی وخصوصی انجام داد دقيقا  شاھزاده

مدن جمھوری اسالمی  در پاريس اعالم آ پس ازروی کارھمانطوری که يکی ازبازماندگان سلسله قاجار
  سعيد)بقلم اقای قاضی  ٢۴٧٣(عصرامروز                                     ))به پادشاھی خود کرد

شاھزاده مشاورين عاقل وبارزی نداشت واال چنان سوگندی ياد « :به اين ھم اکتفا نکرد ونوشت وا
  »..نميکرد

بلند ِرژيم   ن حصارآن مردم داخل آ وارگی نکشيده ايم تاوان نداده ايم وآسال   ١۵ما«باضافه نوشت:  
 ديگر يک ديکتاتور و دارندبر را سال مرگ ومصيبت وخون وشکنجه را تحمل نکرده اند يک ديکتاتور١۵
داخل  ازاين روست که می بينيم در ،راھم نميداند وری صالحتديکتاسرجايش بگذارند که حتی اصول  را

کشور تازمزمه سلطنت بگوش ميرسد ھمه نويسندگان وروشنفکران قلم برميدارند ومينويسند که ملت 
   »..ينکه قاشق طال به دستش بدھندايران غذائی راکه استفراغ کرده است دوباره نمی خورد ولو ا

ه گامراستی دراين ھمه مصيبت وگرفتاری ودراين ماجراھای پی درپی درگوشه وکنارايران دراين ھن« +
ر چشم به کوت دازو لوی کجاست وچه ميکند  درقای رضا پھآ ،به پا خواستن مردانه ودليرانه ملت ايران

   .نآ ونظاير »..؟دادگاه ھا برای حفظ اموال است در زسواحل الجوردی مديترانه دوخته است؟ مشغول ستي

   آمريكارابطه تغييرعقيده با تصميم وزارت خارجه 

 قای قاضی سعيد بعلت برخورد با افکارآممکن است با عرض مطالب باال اين تداعی حاصل شود که خوب 
  .جديد ويا واقعيتھا تعصب وجانبداری ازرضاشاه دوم را ازدست داده است

 قای قاضی سعيد صدرآکامال بی اعتباراست ونشان ميدھد که  ين تداعی به مالحظه نمونه زيراين چن
به  ،ستبوده ا آمريکابرون مرزی  دقيقا چشم به راه تصميم ودستور وزارت خارجه  وعاتبنشينن مط

سی نيروھای سيا رشت برپن دررابطه با اثراعالم طرح ھنری آدليل وسند زيرتوجه فرمائيد زير اھميت 
ازباب انتخاب اقوی دليل است نه  ؛قای قاضی سعيد شده استآشوراست واگرنمونه متوجه خارج ازک

يک روزنه کوچکی ھم ازتصميم  قای قاضی سعيد درکنار فساد بسيارآاتفاقا درکارنامه  ،شخص بخصوص
حاضرنشد ی و ،اميد دانا ومنکران است ،فروکش کردن درمنجالب کشيدن از ن کنارآ درست گرفتن ھست و

   .که اعليحضرت رضاشاه دوم را خائن بنامد
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خوند آ= اسناد مبارزه سياسی ايرانيان نشان ميدھد که اولين کسی که رضاشاه دوم را خائن ناميد  حاشيه
  منکران حقيقت وشرافت بودند. از نفر ۵٠شريعمداری بود  وبعد ھا اميد دانا و

  باري 

سنگ تمامی برای  )ابرھای تازه سياسی( امروز درمقاله عصر نجلس درآقای کالبد شکاف معروف لوس آ
 او ،داد را يرميدانيد او اولين کسی بود که به رفسنجانی عنوان اميرکب و ؛رفسنجانی گذاشت حمايت از
رفسنجانی مردی است واقع گرا وپس ازبيرون راندن عراق ؛ خارجی ميگويد نطورکه گزارشاتآ« :نوشت

   ».فيان خمينی بود که برپايان دادن جنگ اصرارداشتخرمشھرازجمله معدود اطرا از

بشرح شھودی که درتحريرات ارائه شده رفسنجانی وتيم او  ،اظھارنظربکل خالف واقع است=  حاشيه
  .مشخصا خواھان ادامه جنگ بوده اند (پايان حاشيه)

   :ه استه ونوشتتقاضی سعيد درھمان مقاله تالش بسيارزننده ای برای برائت رفسنجانی پرداخ

درمقابل اين زمينه ھای مساعد ومطلوب  رفسنجانی دارای اتھامات گوناگونی نيزھست که موثرترين  <
اما اگرنظام قدرت رابشناسيم ومناسبات موجود  ،نھا تصويب وکشتارمخالفان درداخل وخارج کشورميباشدآ

يابيم که ر فسنجانی ھمان  دريچه سياسی، نه احساسی تجزيه تحليل کنيم درمی برای اقتدارگرائی را از
ھای  راھی رارفته وميرود که ھمه قدرت مداران درھمه چھان می پيمايند  يعنی حذف مخالفان ازھمه راه

  )١٠(ازرساله گوبلزکوچولو  صفحه                      >               ممکن حتی ھدف فيزيکی

قاضی خود  !رفسنجانی به چه دليلی است اکنون ببينيد که چنين دفاعی بی معنی وپوچ قاضی سعيد از
  نرا چنين اورده است آسعيد دليل 

ميدھد   وقتی سازمان سيا معتبرترين وھوشيارترين سازمان ھای اطالعاتی جھان درمورد رفسنجانی نظر<
وقتی سازمان موساد که پس ازمدتھا تحقيق وبررسی رفسنجانی را بعنوان  ،بزرگی است که سياستمدار
سال برای   ١۵ميخواھيد من به عنوان فردی که  ،يتوان روی او حساب کرد  معرفی ميکندعاملی که م

                  >.بررسی ھای خود به حساب نياورم برای نجات ايرانرھائی کشورم جنگيده ام چنين نيروئی را برای 
  گوبلزکوچولو)(ازھمان رساله 

  ورد اين تحريرĤدست

نطور که اعالم کرده روی اظھارات وبرنامه ھای آقای قاضی سعيد مبارزات سياسی خودش را آوقی 
گاھی شبکه تلويزيونی دائر به عدم آالجرم با  ،سازمان سيا وسازمان موساد تدوين ميکند وکرده است

   .که گرفته است ميگيرد ن مسيرقرارآ قبول انتقال سلطنت به وليعھد  در

 مانند  نجلسی سبب گرديد که يکبارهآتاثير خبرشبکه تلويزيونی مزبور وپيشگامی کالبد شکاف لوس 
يک دگرگونی عجيب وغيرقابل انتظاری درتحول موقعيت اعليحضرت وتبديل ايشان به ی عظيم طوفان

ست درارتباط با تداوم طوفانی که ھرچيزی راکه ميتوان ؛يدآبوجود  »قای رضا پھلویآ« و »شاھزاده«
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را عموميت  »اندمررف« و »شاھزاده« و »رضا پھلوی«ن عناوين آسلطنت اعليحضرت باشد روبيد وبجای 
  .داد

  كيهان لندن ونوري زاده 

نوری عليرضا  ،شت دراروپاقای قاضی سعيد متصدی گآی پرشت را نجلس اجرای طرح ھنرآاگردرلوس 
پايان  مصاحبه ای با اعليحضرت ترتيب داد که در ،. کيھان لندندندعامل کارش روزنامه کيھان لندن زاده و

خودش را شاه  ،رضاپھلوی خودشمصاحبه کننده که سردبيروقت کيھان بود رسما اعالم کرد که  ،نآ
عنوان  ن تاريخ ديگر ازآ برای ايرانيان وکيھان لندن از رشت بزبان عادیپيعنی بيان  طرح ھنری   ميداند

شاھزاده «نرا آاستفاده نکرد وجای ن روزنامه داشت آکه سابقه استفاده متمادی برای  »شھريارايران«
نميکردند که به اين  گرفت. تصورميکنم که حتی دست اندرکاران طرح ھنری پرشت ھم فکر »رضا پھلوی

    .سادگی وسرعت اين تحول غيرقابل قبول قابل جاافتادن است

   :يد که گفتآمي آمريکانيت ملی اينجاست که انسان ياد اظھارات مشاورام

اشاره کنيم   ھمانند تفنگ ھرچه را ؛نھا عمل ميکنندآ<درايران روشنفکرانی ھستند که ھرچه ماميگوئيم 
  .نشانه ميگيرند>

  )٨٢مرداد سال  ١۵(کيھان لندن شماره                                                                          

  امعه ايراني اثرسكوت ج

يا حتی يک مورد ميتوان يافت که آبنده قبل ازاينکه اين فقره ازتحرير پايان يابد خيلی تالش کردم که 
نسبت به اعالم تعرض به حقوق سياسی  ،بخصوص دبيرخانه اعليحضرت ،ايرانيان خارج ازکشور

اس شده است   –بی  -سوی تلويزيون سی ن ازآشوند واعالم اعليحضرت که نماد ملت ايران شناخته مي
اين سرافکندگی وشرمساری تاريخی است که ما ايرانيان  و  ،پيدا نکردم  ،حرف بی ماخذ ننوشته باشم تا

   .رانسبت به حقوق تاريخی وھويتی خودمان بی قيد وبی توجه نشان ميدھد

د ھمان تناحوال اوھس مترصد شخصی که قانونا مورد توجه است ومردم  ،دريک دعوا وادعای ناموجه
عالم ھمگانی حق وحقوق او وارد شده است ودررابطه با طرح ھنری پرشت واکسی که است که تعرض به 

ن اول دبيرخانه است وبعد  آاس متصدی حمايت ازحق سلطنت وتداوم  -بی  -ن ازسوی تلويزيون سی آ
بل  سکوت دبيرخانه وحرکت واقدام دبيرخانه  وقابل قبول وتحويل نيست که درعين  پشتيبانی ايرانيان از

ن است که مدعی عليه آاين امرھمانند  ؛ھمراھی با طرح ھنری پرشت، سلطنت طلبان به ھای ھو بپردازند
   .نرا تائيد کند ولی تماشاچای ھای دادگاه ھای وھوکنندآدردعوا حاضرنشود ويا 

 دم ايران فرستاده  وھو پيامی برای مراينھمين امروز که اين تحرير دردست تنظيم است خبررسيد که نتا
ولی واکنش مردم داخل ايران نسبت به اين پيام سکوت  ،بين مردم ودولت ايران قائل به تفاوت شده است

   .ياھو تحويل گرفته نشدنتاکه خبرگزاريھا گفته اند که پيام نبطوري ،نبود
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رشت با موافقت مدعی شود که طرح ھنری پ آمريکاوزارت خارجه  ورده شد که اگرآاين اشاره بدان جھت 
ھم اين باشد که ھيچ ايرانی  آمريکادليل وزارت خارجه  و ،ايرانيان داخل وخارج ازکشور تنظيم شده است

نه تنھا حتی دبيرخانه  و درقطع تداوم سلطنت اعتراض نکرد آمريکانه تنھا به اين تصميم وزارت خارجه 
قانونی ايشان بود  اسی وتاريخی ودقيقا متوجه حقوق سي آمريکارضاپھلوی که تصميم وزارت خارجه 

ھای ه ناشرين روزنام ن طرح ھم مساعدت جامعی نمود  وآوھست اعترضی نکرد بلکه درپياده کردن 
   .طرح مزبوررا تائيد ودنباله روی کردند ،ء قابل توجھیايرانی خارج ازکشورھم بطورکامل وبدون استثنا

رمقابل اين صدمات حقوقی ورسوا کننده که يا کافی است که دآسلطنت طلبان چه دفاعی خواھند داشت 
قای محمود فروغی کسی بوده که عامل مھمی برای حفظ تداوم سلطنت ايران آ پدرمتوجه ماست بگوئيم 

محمود  ری پدرآت دربيان حقيقت دراين دوکلمه است که زسلطنت به وليعھد بوده است  يا ع ام انتقالگبھن
ايران بود وفرزندش محمود فروغی عاملی برای قطع   فروغی عامل تاريخی برای حفظ تداوم سلطنت
  .تدوام سلطنت ايرانی يعنی طرح ھنری پرشت شد

   نــــــــا تمــــــــام 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 


