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ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﻨﺮي ﭘﺮﺷﺖ
اميرفيض -حقوقدان
تحريرحاضردردوبسترحرکت تحقيقی دارد يکی بستر اصلی وديگر بسترفرعی
بستراصلی اين تحرير ،متوجه مالحظاتی است که به اين منشاء مھم خواھد رسيد که تنھا پايگاه مقاومت
نسبت به طرح ھنری پرشت شخص اعليحضرت رضاشاه دوم ميباشند.
خوب معلوم است که درجامعه برون مرزی که سيل انتقاد وحتی اتھامات سنگينی متوجه اعليحضرت
است؛ آنھم درحدی که متاسفانه اتھام به اعليحضرت نوعی رفع اتھام و از اسباب ايجاد شخصيت مفتری
وشايد ھم بتوان گفت که تنھا کارسياسی شناخته ميشود ،دريافت موضوع اين تحريرنه چندان آسان ونه
ازاسباب خشنودی کسانی است که کم وبيش معروف جريان مزبور بوده وپيش کسوت شناخته ميشوند.
تحريرات مفصل سلطنت گروگان وھمچين پشت پرده آن درمسيری که طی شد با دستآوردی ازحقيقت
تحقيق روبروست که حاصل آن ھمين موضوع اين تحرير است و آن دريک جمله اينکه:
تنھا پايگاه مقاومت درمقابل طرح ھنری پرشت
شخص اعليحضرت رضا شــــــاه دوم بوده اند
بستر فرعی اين تحرير درراستای آشنائی با نقش سياست انگليس درھمآھنگی با طرح ھنری پرشت است
وبه دو دليل؛ بسترفرعی اين طرح درکناربستراصلی طرح مفتوح گرديده است.
زيرا اگر ديدگاه تحقيق متوجه بسترفرعی اين تحريرنشود ،اينجور برداشت ميگردد که تنھا آمريکا با
تداوم سلطنت وانتقال پادشاھی به وليعھد مخالف بوده درحاليکه اسناد تحقيق نشان ميدھد که خيلی قبل
از سال  ۵٨که طرح ھنری پرشت بتصويب وزارت خارجه آمريکا برسد عوامل انگليسی ھا در ايران که
در مجموع از فراماسونھا تشکيل شده بود ،سخت درمقام ادعای نامشروع بودن سلطنت شاھنشاه ايران
و در نھايت قطع تداوم سلطنت به اعتبارھمان ادعای عدم مشروعيت سلطنت بوده اند.
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ھمچنين اسناد تحقيق نشان ميدھد که ادعای عدم مشروعيت سلطنت ازطرف خمينی مقارن وھمزمان با
ادعای عدم مشروعيت سلطنت ازطرف عوامل وابسته به سياست انگليس و آمريکا درجريان شورش ۵٧
١
بوه است.
ديگر اينکه با ضميمه شدن موضوع مخالفت انگليسی ھا با سلطنت شاھنشاه ودرنھايت ھمفکری با طرح
ھنری پرشت اھميت ابعاد مقاومت اعليحضرت درحفظ تداوم سلطنت را بيشتر آشکار ميسازد.

ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻋﻲ
بنابراين مسيرتحريرحاضرنخست دربستر فرعی وسپس به بستراصل که نشانگرموقعيت مقاومت
اعليحضرت نسبت به طرح ھنری پرشت است ورود خواھد کرد.

ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻴﻮن درﻃﺮح ﻫﻨﺮي ﭘﺮﺷﺖ
آنقدرکه نقش وزارت خارجه آمريکا درمخالفت با تداوم سلطنت ايران براق ومستند است نقش انگليسی
ھا در آن جريان روشن وھويدا نيست ،وتنھا جای پای مشھود ،ھمکاری وابستگان سياست انگلستان
در ايران با شورش  ۵٧وھمکاری انگليس وآمريکا وکشورھای فرانسه و آلمان درھمکاری مشترک
عليه شاه وايران بوده است.
پايه واساس طرح فراماسون ھا درجھت عدم مشروعيت سلطنت شاھنشاه والجرم عدم مشروعيت انتقال
سلطنت وفق متمم قانون اساسی به وليعھد برخالف وزارت خارجه آمريکا متفکرانه! تھيه وبه مزاق
روشنفکران و آخوند ھای شورشی استدالل قابل قبولی! معرفی شده بود تا از مجرای آن استدالل تعھعد
شخصيت ھای سياسی و افراد نيروھای مسلح را از وفاداری به شاه ساقط کنند ،در واقع ھمان کاری که
آمريکائيھا با اعزام ھايزر ودرنھايت بوسيله طرح ھنری پرشت کردند.
سالح فراماسونھا برای سلب مشروعيت ازشاھنشاه والجرم قطع وفاداری ودرنھايت ختم نظام سلطنتی
ايران براين استدالل بود که :
**ازآنجا که نمايندگان مجلس سوگند ياد کرده اند> ،ماداميکه حقوق مجلسيان مطابق اين نظامنامه
محفوظ ومجری است )يعنی قانون اساسی مشروطيت رعايت ميشود( نسبت به اعليحضرت شاھنشاه
** واز آنجا که مفھوم مخالف اين قسم نامه که دراصل يازدھم قانون اساسی مقررشده اين است که
مسئله وفاداری به شاه وعدم خيانت به مملکت وملت ازسوی نمايندگان مجلس تازمانی اصالت دارد که
شاه برطبق قانون اساسی عمل نمايد و ھمينکه آن قانون ازسوی شاه رعايت نشد تعھدات نمايندگان
مجلس نسبت به شاه وملت ومملک منتفی ميشود ،وازھمان زمان با آنکه شاه متصدی سلطنت است ولی
 -١تمام ھم و فشار محمد مصدق و حسين فاطمی در بيرون راندن شاھنشاه از ايران و سپس تکيه نادرست بر اينکه
»شاه« کودتا کرده است )چطور خودش عليه کشورش کودتا کرده معلوم نيست( ھمگی بر اين پايه مخالفت
انگلستان با تداوم سلطنت ھمراه بوده است .ح-ک
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قدرت ناروا وطاغوت بوده وحقوق سلطنت که از آنجمله است انتقال سلطنت به وليعھد ازحقوق شاه
منقطع ميگردد.
** و از آنجا که مجلس ونمايندگان آن يعنی ملت ايران ،لذا درصورت لغو تعھد وسوگند وفاداری
نمايندگان بشاه تعھد معنوی واخالقی فر ّد فرد ملت ايران ھم نسبت به شاه منفسخ است.
** واز آنجا که طبق اصل سی ونھم متمم شاه سوگند ياد ميکند که برطبق قانون اساسی سلطنت
نمايد بنابراين درصورتی که شاه طبق قانون اساسی سلطنت ننمايد ،سلطنت او فاقد مشروعيت وتوام با
خيانت به قسم است ولذا امروفاداری نيروھای مسلح کشورراھم منفسخ خواھد ساخت.
** چنانکه مالحظه ميفرمائيد ،برخالف طرح ھنری پرشت که يک تحميل زوری وغيرقانونی
بنظرميرسيد طرح انگليسی ھا ازموازين قانون اساسی واجد قدرت اجرائی ميشد ووقتی به استناد قانون
اساسی مشروطيت سلطنت شاھنشاه ايران غيرقانونی ونامشروع شناخته ميشد ،ديگر موضوع ،يک
امرحقوقی داخل محسوب است نه احساسی و زورکی ودخالت کشورھای خارجی.
ديديم که طرح وزارت خارجه آمريکا برای سلب وفاداری نيروھای مسلح ايران از شاه به کارھای پر
سر و صدائی مانند اعالميه بيطرفی ارتش وطرح برژينسکی متوسل شد ،درحاليکه طرح انگليسی ھا بی
سروصدا وبدون اينکه مردم درجريان قرارگيرند وسبب برانگيختن احساسات عمومی شود ،مسئله عدم
مشروعيت سلطنت شاه بدليل وادعای عدم رعايت قانون اساسی به ميان مردم انداخته شد و ھيچکس ھم
به اين دريافت نرسيد که ادعای عدم رعايت قانون اساسی از سوی شاه با چه ھدفی و از جانب وابستگان
به سياست انگليس ازجمله شخص خمينی مطرح شد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮح اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ
در ٢٢خرداد سال ١٣۵۶بختيار و سنجانی و داريوش فروھر ضمن نامه ای که سنجابی به آن سرآغاز
انقالب نام داده ،شاھنشاه را متھم به شکستن قانون اساسی مشروطه ساختند .اين تحرير بجا ميداند که
متن نامه مزبور را ھمراه داشته باشد زيرا بخشھائی از آن ،بيان کننده ھدفی است که دقيقا طرح ھنری
پرشت به دنبال آن بوده است.

ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ
ﻓﺰاﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ وﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﭼﻨﺎن دورﻧﻤﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ رادرﺑﺮاﺑﺮ

دﻳﺪ ﮔﺎه ﻫﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮارداده ﻛﻪ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮوﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﻲ ودﻳﻨﻲ ودرﺑﺮاﺑﺮﺧﺪا وﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﺋﻴﺊ وﻗﻀﺎﺋﻲ ودوﻟﺘﻲ ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻮده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
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وﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮازﭘﻴﺮوي ازﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ودرﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮرﻣﻤﻠﻜﺖ ازﻃﺮﻳﻖ

ﺻﺪورﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎاﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ واﻧﺸﺎ ء ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﺰب وﺣﺘﻲ اﻧﻘﻼب درﻛﻒ

اﻗﺘﺪار ﺷﺨﺺ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻗﺮارداردﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎرات واﻓﺘﺨﺎرات وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﺣﻪ را ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺧﻄﺮات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

درزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ازﻫﺮﻃﺮف درﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه  .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮارﺑﺎروﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ
دﭼﺎرﻧﺎﻳﺎﺑﻲ ﮔﺸﺘﻪ .ﻛﺸﺎورزي وداﻣﺪاري روﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﮔﺬارده ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﭘﺎ ي ﻣﻠﻲ وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺤﺮان

و ﺗﺰﻟﺰل اﻓﺘﺎده  .ﺗﺮازﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮروﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺻﺎدرات وواردات وﺣﺸﺖ آورﮔﺮدﻳﺪه  .ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث

ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﺧﺪادادي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺒﺬﻳﺮﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺻﻼح واﻧﻘﻼب ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪه و از ﻫﻤﻪ

ﺑﺪﺗﺮﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ وآزادﻳﻬﺎي ﻓﺮدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﻘﺾ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎي

ﭘﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮرﺳﻴﺪه ورواج ﻓﺤﺸﺎ وﻓﺴﺎد وﺗﻤﻠﻖ اﺧﻼق ﻣﻠﻲ راﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اوﺿﺎع ﺗﻮام ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎ وادﻋﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮوﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎ وﺗﺒﻠﻴﻐﺎت وﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﺸﻨﻬﺎ و

ﺗﻈﺎﻫﺮات  ،ﻧﺎرﺿﺌﻲ وﻧﻮﻣﻴﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮك وﻃﻦ وﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﻋﺼﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

دواﻃﻠﺐ زﻧﺪان وﺷﻜﻨﺠﻪ وﻣﺮگ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎدي ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﻛﻤﻪ آﻧﺮا ﺧﺮاﺑﻜﺎري و

ﺧﻴﺎﻧﺖ وﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻓﺪاﻛﺎري وﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.

اﻳﻨﻬﻤﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري دروﺿﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻠﻲ را ﻧﺎ ﮔﺰﻳﺮﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻤﻠﻜﺖ داﻧﺴﺖ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ

ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ واﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدي واﺳﺘﺒﺪادي در آراﻳﺶ ﻧﻈﺎم
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻞ ازﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ درﭘﻬﻨﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ داراي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ودرﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ وﻣﺘﻤﻢ آن ﺣﺪود

و ﺣﻘﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺑﻬﺎﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﻮاي ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﻠﺖ وﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺒﺮا

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
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در روزﮔﺎه ﻛﻨﻮﻧﻲ وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎ اداره اﻣﻮرﭼﻨﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ درآن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد ازﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدم درﻣﺤﻴﻄﻲ آزاد وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ

اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻣﻴﺸﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ – ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ورﺷﺬ اﻳﻤﺎن وﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي وﻫﻤﻜﺎري ﻣﻠﻲ وﺧﻼﺻﻲ ازﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎودﺷﻮارﻳﻬﺎﺋﻲ

ﻛﻪ آﻳﻨﺪه اﻳﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺮك ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي – ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ * ،اﺣﻴﺎي ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ  ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ واﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻧﺼﺮاف ازﺣﺰب واﺣﺪ ،آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،آزادي زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﺘﻘﺮارﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ازﻃﺮف ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮرﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ –

دﻛﺘﺮﻛﺮﻳﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ دﻛﺘﺮﺷﺎﭘﻮرﺑﺨﺘﻴﺎر -دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم

اين تحرير به ھيچوجه دربستر نقد وبحث درباره مفاد نامه باال قرارندارد وعلت ھم اين است که تحرير
را بسيارمفصل ميسازد وديگر اينکه درسنگرھا بمناسبت ھای مربوط به رد آنھا اقدام شده است واز آن
مھمتر گذشت وقايع وپيروزی شورشيان ،جبھه ملی ونھضت آزادی وضعيتی برای ملت ايران بوجود
آوردند تا وضعيت حال کشورخود پاسخ نامه آنھاست.

دﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
** ولی تحرير ،به اين اشاره مديون است که يکی ازمدعيان نامه شخص بختيار است؛ او که در آن
نامه آنقدر سنگ قانون اساسی رابه سينه ميزند پس ازحمايت وعنايت شخص شاھنشاه وتحصيل اعتبار
و مقام نخست وزيری ايران واتيان سوگند وفاداری به قانون اساسی و شاه درجلسه بعد پيشنھاد تغيير
رژيم کشور را به جمھوری مطرح ساخت )حاکمان به وقت معزولی جمله شبلی وبايزيد شوند(
** سنجابی وبختياردرجلسه ای در کاروانسرسنگی که برای حمايت ازجمھوری تشکيل شده بود شرکت
داشتند وسنجابی درپايان ھمان جلسه بازداشت ميگردد وطبق اسناد سفارت آمريکا بنابر مداخله و فشار
فرزند سنجابی که از افسران وکارمندان باالی سازمان سيای آمريکا بوده سبب دخالت سفير آمريکا و
آزادی سنجابی ميگردد وسنجابی ھم اولين کسی بود که با ابليس بيعت کرد وخالف قانون اساسی وسلطنت
اعالميه داد.
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اين اشارات ازاين جھت آورده شد که بدانيم نامه مزبور باقصد واراده سلب مشروعيت از شاه تھيه شده
و ھمانطور که سنجابی گفته است >نامه به قصد سرآغاز شورش  <۵٧تھيه شده است؛ نه اينکه آنرا
بحساب يک کارسياسی ملی قراردھيم.
** )تمکين مطلق ازاصول مشروطيت( که با عالمت * درنامه مزبور مشخص شده شايد برای خواننده
اين تحريرزياد مستفاد نباشد.
درجريان شورش  ۵٧خاصه زمانی که طرح قطع تداوم مشروعيت سلطنت مطرح بود وجناح انگليسی
شورش  ۵٧متوسل به اتھام زيرپا گذاشتن قانون اساسی ازطرف شاھنشاه ايران شدند موضوع تمکين
از قانون اساسی مشروطيت ،جبھه خاص بی سابقه ای پيدا کرد که عنوان تمکين مطلق به آن داده شد
دکتر سجادی ازصدر روسای فراماسيون که درکابينه ازھاری وزيربود درجلسه ای با حضور شاھنشاه
خطاب به شاھنشاه گفت:
>ديروز که کابينه معرفی شد بازھم اظھارنظرکرديد وقراربود که ديگر درکارھای مملکتی دخالت نکنيد.
شاه گفت> :آقای دکترسجادی من که چوب نيستم وقتی ميگويند اين شخص وزيرکاراست منھم ميگويم
که انشاء ﷲ موفق باشد) .مستند درسنگر ١۵ابانماه (١٣٨۴
تمکين مطلق ،ازاصول مشروطيت بنظر حضرات يعنی يک تکه چوب بودن ،چوبی که قانون اساسی
مشروطيت به او )شاه( حق انشای قوانين ،رياست قوه مجريه وقضائيه وفرماندھی نيروھای مسلح و
حق اعالن جنگ وصلح وانتخاب سفرا وعفو مجرمين را داده است.

ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر
اتھام وافترا بويژه به شخصيت ھای سياسی حالتی دارد که اگررسيدگی نشود وبا مقاومت شخص روبرو
نگردد کم کم بصورت حقيقت درميايد .مردم عوام کمتر بين اتھام وجرم قائل به تفاوت ھستند ومفتريان
بخوبی ازاين ماجرا يعنی برخورد مردم با شايعات آگاھند .اينجاست که شخصيت ھائی که طرف اتھام
قرارميگيرند تکليف دارند که نسبت به اتھام ،بی تفاوت نمانند وبا آنکه قانون اين تکليف را برعھده
دادستان ھا نھاده است ولی معھذا کوتاھی متھم از توسل به دادستان از اسباب قضاوت عمومی در رسوب
اتھام خواھد بود.

اسناد تاريخی نشان ميدھد که حکومت ودادستان وقت نسبت به نامه سراسرکذب ومتقلبانه
عوامل بيگانه وکارچاق کن آنھا برخورد مناسبی نداشت و اين اتھامات بی اساس نسبت به
شاه کم کم جابازکرد تا جائی که نه تنھا شورشيان مذھبی سال  ۵٧شاھنشاه را به نقض
قانون اساسی مشروطيت متھم ساختند بلکه کسانی که خوددست اندرکاررژيم سلطنتی ايران
بودند با انتشارکتبی سرفصل کتابشان را نقض قانون اساسی بوسيله شاه قراردادند که ميتوان
ازبين آنھا ازکتاب نھاوندی – شاپوربختيار -ابراھيم ھمايونفر -کتاب دھا – عباس ميالنی –
فريدون ھويدا ونورمحمد عسگری نام برد.
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اين حقيقت را نميتوان دراين تحرير نياورد که متاسفانه اين اتھامات ناروا درچنان مسيری حرکت کرد
يعنی بوسيله ايادی انگليس روانه بازارسياست شد که اعليحضرت رضاشاه دوم را نيز نتوانست مصون
سازد وايشان ھم شاھنشاه ر ابه نقض قانون اساسی متھم کردند وبدين ترتيب پايه ھای طرح عدم
مشروعيت سلطنت شاھنشاه که بوسيله تيم فراماسيون وعوامل نزديک به سياست انگليس راھبردی ميشد
جای ريشه داری يافت بطوريکه ھرقدرکه طرح ھنری پرشت دربيان وفکرمردم کمترجای توجه يافته
برعکس ادعا واتھام زيرپاگذاشتن قانون اساسی ومتمم آن ھمچنان رونق مبارزاتی خود را حفظ کرده
است و در وضعی در آمده که توسل واتکای به اين نادرسی وزشت عالمت شخصيت سياسی شده و
ھرکه ميخواست سروضع سياسی بخودش بگيرد يکی ادعای زيرپاگذاشتن قانون اساسی را به شاھنشاه
ميدھد ويکی ھم مدعی ميشود که او نظرات اصالحی اش رابه شاھنشاه ميداد وايشان عمل نميکرد.

رﺳﻮاﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
رسوائی سياسی بدترين مجازات برای يک شخصيت سياسی واجتماعی است واين رسوائی وقتی قائم به
حضور ميشود که اثبات گردد که آن شخصيت سياسی دروغ گفته وافترا زده است ،يک مناظره عمومی
با بختيار و سنجابی و آماده ساختن افکارعمومی به اعتبار آن مناظره وسپس بردن مفتری به دادگاه و
سلبب حقوق سياسی واجتماعی برای مدتی ،ساده ترين کاری بوده که براحتی انجام پذيربوده است و
متاسفانه نه درزمان شاھنشاه ونه اکنون درمدارتوجه قرارندارد.

ﺿﺎﻳﻌﺎت
** نخستين ضايعه ازسير عظيم ضايعات معلوم ونامعلوم از بی اعتنائی به اتھام اقدامات خالف قانون
شاه که ازسوی افراد وشخصيت ھای رژيم سلطنتی ايران به شاھشناه نسبت داده شده )بشرح توضيحاتی
که دراين تحرير آمده است( سبب سلب مشروعيت سلطنت ميگردد والجرم به شورش  ٧۵و رفراندم سال
 ۵٨وباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه آن رسميت قانونی و مشروعيت حقوقی
خواھد داد و از جمله داليلی که به حقانيت اين تحوالت ايران برافکن کمک ميکند شھادت ھمين حضرات
وشخصيت ھائی که در زمره مخالفان جمھوری اسالمی معرفی و واجد نام و شھرت ھستند يعنی شھود
بی سروبی پائی شناخته نميشوند و شھادتشان موثردرحکم محکمه وقضاوت عمومی است آنھا
درکتابھايشان به اقدامات شاھنشاه درناديده گرفتن قانون اساسی شھادت داده اند و اين آقايان کاری
راکه مالھا وافراد فراماسيون مدعی آن بودند ولی دليل نداشتند با شھادت خودشان مستحکم ساختند.
** ضايعه مھم ديگری که روبروی اين تحقيق است آقايان وھمه کسانی که دنبال اتھام ناديده گرفتن
قانون اساسی از سوی شاھنشاه ھستند من غيرمستقيم درحمايت ازطرح ھنری پرشت قرارميگيرند.
تصورنميکنم که شھادت آنھا دراين مورد و اھميت واعتباری که آن شھادت ھا به آن ادعای خالف واقع
داده نيازی به بحث واثبات داشته باشد.
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ترديد نيست که آقايانی که درمعرکه تاريخی شھادت قرارگرفته اند مطلقا ازشورش  ۵٧وپيامد ھای آن
راضی نيستند وآنقدرھم دانش دارند که بدانند نه اجباری به شھادت دادن داشته اند تاچه رسدبه شھادت
خالف وبازاری ولی ميدانيد که چرا آنھا به اين ورطه کشيده شده اند؟ زيرا نزديکی به سياست آمريکا
اقتضا دارد که اشخاص درنوشته ھا واقدامات خود قالب سياست آن کشور نسبت به شاه وتداوم سلطنت
را رعايت کنند .بنابراين اشارات آنھا نه ازباب بغض به سلطنت وشاه است که ازباب نزديکی به سياست
آمريکاست.

ﻃﺮح اﺗﻬﺎﻣﺎت
دراول شھريورماه سال ١٣٨۶بمناسب زاد روزشاھنشاه ايران سنگرمقاله ای تحت عنوان طرح اتھام به
معنای دفاع از اتھاماتی که متوجه شاھنشاه شده است ارائه داد؛ در آن زمان مجموعا  ١٢مفتری عليه
شاھنشاه مطالبی در چارچوب اقدام خالف قانون اساسی انتشارداده بودند ،سنگر برای ھريک از آنھا نامه
ای ارسال ونوشت> :سنگر پيشنھاد و آمادگی خودرا اعالم ميدارد که ازطريق تبادل لوايح و انتشار آن
درسنگر و يا ھرروزنامه ای درخارج ازکشور از مفتريان به شاھنشاه ايران دعوت ميشود تا موارد
اتھام نقض قانون اساسی توسط شاھنشاه رامستدل اعالم دارند؛ سنگر اين تعھد را اعالم ميکند که تمامی
ادعاھای مدعيان نقض قانون اساسی توسط شاھنشاه ايران ومدافعاتی که در رد آن خواھد شد را چاپ
وبصورت رساله ويا کتابی دردسترس اھل تحقيق قراردھد.
)مشرو ح درھمان سنگر اول شھريور(١٣٨۶
از ميان نامه ھای ارسالی تنھا از آقای نورمحمد علی عسگری نامه ای دريافت شد که سوال شده بود که
آيا ھنوز ھم دراجرای نامه ارسال مصمم ھستم يا خير که پاسخ مثبت حضورشان ارسال شد وديگر عالقه
ای به دنبال کردن موضوع نشان ندادند) .پايان بسترفرعی تحقيق(

ﺳﻤﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ:
مقاومت اعليحضرت درمقابل طرح ھنری پرشت به استناد مجموعه ای ازاقدامات وگفتارھائی است که
درزمان ھای مختلف اززمان اعالم سوگند سلطنت تا به امروز به جای مانده است بنابراين برای توفيق
در انجام اين تحقيق بھتراست که موضوع مقاومت اعليحضرت به سه دوره تقسيم شود.

ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻠﻲ
در نوشتار پسين خواھيم خواند

