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  شتليسي ها در طرح هنري پرانگقش ن
  حقوقدان -اميرفيض

  تحريرحاضردردوبسترحرکت تحقيقی دارد يکی بستر اصلی وديگر بسترفرعی

تنھا پايگاه مقاومت متوجه مالحظاتی است که به اين منشاء مھم خواھد رسيد که   اين تحرير،اصلی بستر
  .ميباشند نسبت به طرح ھنری پرشت  شخص اعليحضرت رضاشاه دوم

متوجه اعليحضرت سنگينی  اتخوب معلوم است  که درجامعه برون مرزی که سيل انتقاد وحتی اتھام
مفتری  اسباب ايجاد شخصيت از ھام به اعليحضرت نوعی رفع اتھام واتمتاسفانه  نھم درحدی که آ ؛است
سان ونه آ، دريافت موضوع اين تحريرنه چندان ديشوت که تنھا کارسياسی شناخته مبتوان گف ھم  وشايد

  .م وبيش معروف جريان مزبور بوده وپيش کسوت شناخته ميشونداست که کازاسباب خشنودی کسانی 

وردی ازحقيقت  آدست ن درمسيری که طی شد باآگان وھمچين پشت پرده تحريرات مفصل سلطنت گرو
   :ن دريک جمله اينکهآ ن ھمين موضوع اين تحرير است وآکه حاصل   تحقيق روبروست

  پرشت یتنھا پايگاه مقاومت درمقابل طرح ھنر

  اه دوم بوده اندــــــش شخص اعليحضرت رضا

ھنگی با طرح ھنری پرشت است  آشنائی با نقش سياست انگليس درھمآبستر فرعی اين تحرير درراستای 
    .بسترفرعی اين طرح درکناربستراصلی طرح مفتوح گرديده است ؛دليل وبه دو

مريکا با آکه تنھا  برداشت ميگردد اينجور ،زيرا اگر ديدگاه تحقيق متوجه بسترفرعی اين تحريرنشود
ت وانتقال پادشاھی به وليعھد مخالف بوده درحاليکه اسناد تحقيق نشان ميدھد که خيلی قبل تداوم سلطن

ايران که  ھا در مريکا برسد عوامل انگليسیآکه طرح ھنری پرشت بتصويب وزارت خارجه  ۵٨سال  از
سخت درمقام ادعای نامشروع بودن سلطنت شاھنشاه ايران  ،فراماسونھا تشکيل شده بود ازمجموع  در
  .بوده اند سلطنت  نھايت قطع تداوم سلطنت به اعتبارھمان ادعای عدم مشروعيت رد و
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ھمچنين اسناد تحقيق نشان ميدھد که ادعای عدم مشروعيت سلطنت ازطرف خمينی مقارن وھمزمان با 
 ۵٧درجريان شورش يکا مرآ و انگليس وابسته به سياست ادعای عدم مشروعيت سلطنت ازطرف عوامل

     ١.بوه است

ھا با سلطنت شاھنشاه ودرنھايت ھمفکری با طرح  با ضميمه شدن موضوع مخالفت انگليسیاينکه  ديگر
  .ميسازد شکارآبيشتر  را درحفظ تداوم سلطنت مقاومت اعليحضرت  اداھميت ابعھنری پرشت 

   نخست حركت تحقيق دربستر فرعي

وقعيت مقاومت بنابراين مسيرتحريرحاضرنخست دربستر فرعی وسپس به بستراصل که نشانگرم
  .اعليحضرت نسبت به طرح ھنری پرشت است ورود خواھد کرد

  نقش فراماسيون درطرح هنري پرشت
 مريکا درمخالفت با تداوم سلطنت ايران براق ومستند است نقش انگليسیآکه نقش وزارت خارجه نقدرآ

گلستان  ت انوتنھا جای پای مشھود، ھمکاری  وابستگان سياس ،ن جريان روشن وھويدا نيستآ ھا در
لمان درھمکاری مشترک آ مريکا وکشورھای فرانسه وآوھمکاری انگليس و ۵٧ايران با شورش  در

   .عليه شاه  وايران بوده است

پايه واساس طرح فراماسون ھا درجھت عدم مشروعيت سلطنت شاھنشاه والجرم عدم مشروعيت انتقال 
! تھيه وبه مزاق مريکا متفکرانهآارجه برخالف وزارت خ به وليعھد  سلطنت وفق متمم قانون اساسی

تعھعد  ن استداللآمجرای  خوند ھای شورشی  استدالل قابل قبولی! معرفی شده بود  تا ازآ روشنفکران و
واقع ھمان کاری که  در ،وفاداری به شاه ساقط کنند نيروھای مسلح را ازافراد  شخصيت ھای سياسی و

  .بوسيله طرح ھنری پرشت کردندئيھا با اعزام ھايزر ودرنھايت مريکاآ

سالح فراماسونھا برای سلب مشروعيت ازشاھنشاه والجرم قطع وفاداری ودرنھايت ختم نظام سلطنتی 
  :ايران  براين استدالل بود که 

ماداميکه  حقوق مجلسيان مطابق اين نظامنامه < ،کرده اند دندگان مجلس سوگند يانمايکه  نجاآاز**

) نسبت به اعليحضرت شاھنشاه  قانون اساسی مشروطيت رعايت ميشود يعنیمحفوظ ومجری است (

مفھوم مخالف اين قسم نامه که دراصل يازدھم قانون اساسی مقررشده اين است که  که نجاآ واز **

تازمانی اصالت دارد که  ازسوی نمايندگان مجلس  مملکت وملت مسئله وفاداری به شاه وعدم خيانت به
تعھدات نمايندگان  ن قانون ازسوی شاه رعايت نشدآھمينکه  وشاه برطبق قانون اساسی عمل نمايد 

ه متصدی سلطنت است ولی نکه شاآوازھمان زمان با  ،مجلس نسبت به شاه وملت ومملک منتفی ميشود

                                               
حمد مصدق و حسين فاطمی در بيرون راندن شاھنشاه از ايران و سپس تکيه نادرست بر اينکه مھم و فشار تمام  -١

ا کرده معلوم نيست) ھمگی بر اين پايه مخالفت کودتا کرده است (چطور خودش عليه کشورش کودت» شاه«
  ک-م سلطنت ھمراه بوده است. حانگلستان با تداو
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نجمله است انتقال سلطنت به وليعھد ازحقوق شاه آ قوق سلطنت که ازوطاغوت بوده وح قدرت ناروا
  .منقطع ميگردد

لذا درصورت لغو تعھد وسوگند وفاداری  ،ن يعنی ملت ايرانآکه مجلس ونمايندگان  نجاآ ازو  ** 

   .فرد ملت ايران ھم نسبت به شاه منفسخ است نمايندگان بشاه  تعھد معنوی واخالقی فردّ 

که برطبق قانون اساسی سلطنت که طبق اصل سی ونھم متمم  شاه سوگند ياد ميکند   نجاآ واز **

، سلطنت او فاقد مشروعيت وتوام با بنابراين درصورتی که شاه طبق قانون اساسی سلطنت ننمايد نمايد
  . خيانت به قسم است ولذا امروفاداری نيروھای مسلح کشورراھم منفسخ خواھد ساخت

ميفرمائيد، برخالف طرح ھنری پرشت که يک تحميل زوری وغيرقانونی  مالحظه  چنانکه **

ووقتی به استناد قانون  ھا ازموازين قانون اساسی واجد قدرت اجرائی ميشد طرح انگليسیبنظرميرسيد 
يک  ،ديگر موضوع ،شدميسلطنت شاھنشاه ايران غيرقانونی ونامشروع شناخته اساسی مشروطيت 

  .ودخالت کشورھای خارجی زورکی  است نه احساسی و داخل محسوب  امرحقوقی

 شاه به کارھای پر مريکا برای سلب وفاداری نيروھای مسلح ايران ازآطرح وزارت خارجه  ديديم که 
ھا بی  درحاليکه طرح انگليسی ،ی  متوسل شدنسکيفی ارتش وطرح برژصدائی مانند اعالميه بيطر و سر

 ئله عدممس ،يرند وسبب برانگيختن احساسات عمومی شودسروصدا وبدون اينکه مردم درجريان قرارگ
ھيچکس ھم  به ميان مردم انداخته شد وبدليل وادعای عدم رعايت قانون اساسی  مشروعيت سلطنت شاه

جانب وابستگان  از سوی شاه با چه ھدفی و ادعای عدم رعايت قانون اساسی ازبه اين دريافت نرسيد که 
    .ينی مطرح شدبه سياست انگليس ازجمله شخص خم

  چگونگي طرح انگليسها 
 غازآن سرآکه سنجابی به  ضمن نامه ای داريوش فروھر سنجانی و و بختيار١٣۵۶خرداد سال  ٢٢در

ميداند که  . اين تحرير بجاشاھنشاه را متھم به شکستن قانون اساسی مشروطه ساختند ،انقالب نام داده
يقا طرح ھنری بيان کننده ھدفی است که دق ،نآ بخشھائی ازمتن نامه مزبور را ھمراه داشته باشد زيرا 

   . ن بوده استآپرشت به دنبال 

  پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي

فزايندگي تنگناها ونابساماني هاي سياسي  اجتماعي واقتصادي كشورچنان دورنماي خطرناكي رادربرابر 
نابروظيفه ملي وديني ودربرابرخدا وخلق خدا با ديد گاه هرايراني قرارداده كه امضا كنند گان اين نامه ب

توجه به اينكه درمقامات پائيئ وقضائي ودولتي كسي را كه صاحب تشخيص وتصميم بوده مسئوليت 



 حقوقدان -اميرفيض  -١٠-ان گپشت جبھِه سلطنت گرو                                              ٨ از ۴ برگ ٢٠١٧/٠٣/١١ ،شنبه=شيد تير

وماموريتي غيرازپيروي ازمنويات ملوكانه داشته نمي شناسيم ودرحالي كه تمام امورمملكت ازطريق 
گان ملت وانشا ء قوانين وتاسيس حزب وحتي انقالب دركف صدورفرمان ماانجام ميشود وانتخابات نمايند

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

. همه جريانها چنين اقدامي ميشود كه مملكت ازهرطرف درلبه پرتگاه قرارگرفته است هدرزماني مبادرت ب
 هاي تصاعدي بي نظير به بن بست كشيده شده . نيازمندي هاي عمومي بخصوص خواربارومسكن باقيمت

 بحران  . كشاورزي ودامداري روبه نيستي گذارده صنايع نوپا ي ملي ونيروي انساني دردچارنايابي گشته
ميراث  ورگرديده . نفت اين آزلزل افتاده . ترازبازرگاني كشورونابرابري صادرات وواردات وحشت ت و

همه  از برنامه هاي عنوان شده اصالح وانقالب ناكام مانده و  .گرانبهاي خدادادي به شدت تبذيرشده است
مراه با خشونتهاي زاديهاي فردي واجتماعي ونقض اصول قانون اساسي هآبدترناديده گرفتن حقوق انساني و

   .پليسي به حد اكثررسيده ورواج فحشا وفساد وتملق اخالق ملي رابه تباهي كشيده است
 حاصل تمام اين اوضاع توام با وعده ها وادعاهاي پايان ناپذيروگزافه گوئي ها وتبليغات وتحميل جشنها و

شده كه عاشقانه  ، نارضئي ونوميدي عمومي ترك وطن وخروج سرمايه وعصيان نسل جوانتظاهرات 
 نرا خرابكاري وآزندان وشكنجه ومرگ ميگردند و دست به كارهادي ميزنند كه دستگاه حاكمه  دواطلب 
   .نها فداكاري وشرافت مينامندآوخود   خيانت

اينهمه ناهنجاري دروضع زندگي ملي را نا گزيربايد مربوط به طرز مديريت مملكت دانست ، مديريتي كه 
رايش نظام آ اساسي واعالميه جهاني حقوق بشرجنبه فردي واستبدادي در برخالف نص صريح قانون

شاهنشاهي پيدا كرده است  درحاليكه درنظام شاهنشاهي خود برداشتي كل ازنهاد اجتماعي حكومت درپهنه 
 ن حدود آكه با انقالب مشروطيت داراي تعريف قانوني گرديده ودرقانون اساسي ومتمم  تاريخ ايران ميباشد

مسئوليت مبرا  سلطنت بدون كوچكترين ابهامي تعيين وقواي مملكت ناشي ازملت وشخص پادشاه از حقوق و
  .شناخته شده است 
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ن آروزگاه كنوني وموقعيت جغرافيائي سياسي كشورما اداره امورچنان پيچيده گرديده كه توفيق در در
نوني وبا احترام به شخصيت زاد وقاآتنها با استمداد ازهمكاري صميمانه تمام نيروهاي مردم درمحيطي 

  .انسان ها امكان پذيرميشود
ئي تنها راه بازگشت ورشذ ايمان وشخصيت فردي وهمكاري ملي وخالصي ازتنگناهاودشواريها –بنابراين 

احياي حقوق   *، تمكين مطلق به اصول مشروطيت –ينده ايران را تهديد ميكند ترك حكومت استبدادي آ كه 
زادي مطبوعات آ، انصراف ازحزب واحد ساسي  واعالميه جهاني حقوق بشر، ملت ، احترام به قانون ا

اكثريت  زادي زندانيان سياسي وتبعيد شدگان سياسي واستقرارحكومتي است كه متكي برآ، واجتماعات
 –برطبق قانون اساسي مسئول اداره امورمملكت بدانند  را نمايندگان منتخب ازطرف ملت باشد وخود

  داريوش فروهر -دكترشاپوربختياردكتركريم سنجابي  
  توجه الزم 

وعلت ھم اين است که تحرير   وبحث درباره مفاد نامه باال قرارندارد نقد اين تحرير به ھيچوجه دربستر 
ن آ نھا اقدام شده است  وازآ ھای مربوط به رد بسيارمفصل ميسازد وديگر اينکه درسنگرھا بمناسبت را

برای ملت ايران بوجود زادی وضعيتی آجبھه ملی ونھضت  ،ی شورشيانمھمتر گذشت وقايع وپيروز
   .نھاستآنامه  وضعيت حال کشورخود پاسخ  تا  وردندآ

ين تحريرد  

ن آ او که در ؛است ی تحرير، به اين اشاره مديون است  که يکی ازمدعيان نامه شخص بختيارول **

 ه وتحصيل اعتباروعنايت شخص شاھنشانه ميزند پس ازحمايت يسنگ قانون اساسی رابه س نقدرآنامه 
 درجلسه بعد پيشنھاد تغييرشاه  واتيان سوگند وفاداری به قانون اساسی ومقام نخست وزيری ايران  و

    )د شوندايزيبحاکمان به وقت معزولی     جمله شبلی و(به جمھوری مطرح ساخت  را رژيم کشور

مايت ازجمھوری تشکيل شده بود  شرکت کاروانسرسنگی که برای ح سنجابی وبختياردرجلسه ای در **

فشار  مداخله و مريکا بنابرآوطبق اسناد سفارت  داشتند وسنجابی درپايان ھمان جلسه بازداشت ميگردد
 مريکا وآ دخالت سفير مريکا بوده سببآافسران وکارمندان باالی سازمان سيای  فرزند سنجابی که از

ود که با ابليس بيعت کرد وخالف قانون اساسی وسلطنت وسنجابی ھم اولين کسی ب ميگردد ی سنجابی زادآ
   .اعالميه داد
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شاه تھيه شده  ورده شد که بدانيم نامه مزبور باقصد واراده سلب مشروعيت ازآاين اشارات ازاين جھت 
نرا آنه اينکه  ؛> تھيه شده است۵٧شورش  غازآنامه به قصد سر< ھمانطور که سنجابی گفته است  و

  .سی ملی قراردھيمک کارسيابحساب ي

شايد برای خواننده مشخص شده  درنامه مزبور ) که با عالمت *تمکين مطلق ازاصول مشروطيت(  ** 

    .فاد نباشداين تحريرزياد مست

بود وجناح انگليسی  خاصه زمانی که طرح قطع تداوم مشروعيت سلطنت مطرح ۵٧درجريان شورش 
موضوع تمکين  اساسی ازطرف شاھنشاه ايران شدند به اتھام زيرپا گذاشتن قانون متوسل ۵٧شورش 

  ن داده شد آجبھه خاص بی سابقه ای پيدا کرد که  عنوان تمکين مطلق به  ،قانون اساسی مشروطيت از

که درکابينه ازھاری وزيربود درجلسه ای با حضور شاھنشاه  سيوناروسای فرام صدراز سجادی کترد
   :خطاب به شاھنشاه گفت

   .معرفی شد بازھم اظھارنظرکرديد وقراربود که ديگر درکارھای مملکتی دخالت نکنيد ديروز که کابينه<

اين شخص وزيرکاراست منھم ميگويم  قای دکترسجادی من که چوب نيستم وقتی ميگويندآ< :فتگشاه 
  )١٣٨۴ابانماه  ١۵مستند درسنگر(  .انشاء هللا موفق باشد هک

چوبی که قانون اساسی  ،ازاصول مشروطيت  بنظر حضرات يعنی يک تکه چوب بودن ،تمکين مطلق
 ، رياست قوه مجريه وقضائيه وفرماندھی نيروھای مسلح وحق انشای قوانين )شاه( مشروطيت به او

   .حق اعالن جنگ وصلح وانتخاب سفرا وعفو مجرمين را داده است

  عدم برخورد با نامه مزبور
ه به شخصيت ھای سياسی  حالتی دارد که اگررسيدگی نشود وبا مقاومت شخص روبرو اتھام وافترا بويژ

ومفتريان  بين اتھام وجرم قائل به تفاوت ھستند  . مردم عوام  کمترنگردد کم کم بصورت حقيقت درميايد
ھائی که طرف اتھام  تياينجاست که شخص .گاھندآبخوبی ازاين ماجرا يعنی برخورد مردم با شايعات 

نکه قانون اين تکليف را برعھده آبی تفاوت نمانند وبا  ،ارميگيرند تکليف دارند که نسبت به اتھامقر
رسوب  اسباب قضاوت عمومی در ازتوسل به دادستان  دادستان ھا نھاده است ولی معھذا کوتاھی متھم از

   .اتھام خواھد بود

راسرکذب ومتقلبانه اسناد تاريخی نشان ميدھد که حکومت ودادستان وقت نسبت به نامه س
اين اتھامات بی اساس نسبت به  و نھا برخورد مناسبی نداشتآکارچاق کن عوامل بيگانه  و

شاھنشاه را به نقض   ۵٧شاه کم کم جابازکرد تا جائی که نه تنھا شورشيان مذھبی سال 
قانون اساسی مشروطيت متھم ساختند بلکه کسانی که خوددست اندرکاررژيم سلطنتی ايران 

سرفصل کتابشان را نقض قانون اساسی بوسيله شاه قراردادند که ميتوان  ودند با انتشارکتبیب
 –عباس ميالنی  –کتاب دھا  -ابراھيم ھمايونفر -شاپوربختيار –نھا ازکتاب نھاوندی آازبين 

   .فريدون ھويدا ونورمحمد عسگری نام برد
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اين اتھامات ناروا درچنان مسيری حرکت کرد  اين حقيقت را نميتوان دراين تحرير نياورد که متاسفانه
نيز نتوانست مصون  بازارسياست شد  که اعليحضرت رضاشاه دوم رايعنی بوسيله ايادی انگليس روانه 

عدم  کردند  وبدين ترتيب پايه ھای طرح سازد وايشان ھم شاھنشاه ر ابه نقض قانون اساسی متھم
 اسيون وعوامل نزديک به سياست انگليس راھبردی ميشدمشروعيت سلطنت شاھنشاه که بوسيله تيم فرام

بطوريکه ھرقدرکه طرح ھنری پرشت دربيان وفکرمردم کمترجای توجه يافته جای ريشه داری يافت 
ن ھمچنان رونق مبارزاتی خود را حفظ کرده آبرعکس ادعا واتھام زيرپاگذاشتن قانون اساسی ومتمم 

 ومت شخصيت سياسی شده ه اين نادرسی وزشت عالمده که توسل واتکای بآ وضعی در در و است 
سروضع سياسی بخودش بگيرد يکی ادعای زيرپاگذاشتن قانون اساسی را به شاھنشاه ھرکه ميخواست 

  .ميدھد ويکی ھم مدعی ميشود که او نظرات اصالحی اش رابه شاھنشاه ميداد وايشان عمل نميکرد

  رسوائي سياسي
ترين مجازات برای يک شخصيت سياسی واجتماعی است واين رسوائی وقتی قائم به رسوائی سياسی بد

يک مناظره عمومی  ،سياسی دروغ گفته وافترا زده استن شخصيت آميشود که اثبات گردد که  حضور
 ون مناظره وسپس بردن مفتری به دادگاه آ ن افکارعمومی به اعتبارتماده ساخآ سنجابی و و با بختيار

 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

بی اعتنائی به اتھام اقدامات خالف قانون  از معلوم ونامعلوم ضايعات  نخستين ضايعه ازسير عظيم **

بشرح توضيحاتی (وی افراد وشخصيت ھای رژيم سلطنتی ايران به شاھشناه نسبت داده شده  شاه که ازس
رفراندم سال  و ٧۵سبب سلب مشروعيت سلطنت ميگردد والجرم به شورش  )مده استآ که دراين تحرير

مشروعيت حقوقی  ن رسميت قانونی وآوباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه  ۵٨
جمله داليلی که به حقانيت اين تحوالت ايران برافکن کمک ميکند شھادت ھمين حضرات  از و خواھد داد

شھرت ھستند يعنی شھود  واجد نام و زمره مخالفان جمھوری اسالمی معرفی و دروشخصيت ھائی که 
نھا  آو شھادتشان موثردرحکم محکمه وقضاوت عمومی است  بی سروبی پائی شناخته نميشوند

قايان کاری آاين  و  اقدامات شاھنشاه درناديده گرفتن قانون اساسی شھادت داده اند درکتابھايشان  به 
  .با شھادت خودشان مستحکم ساختند ولی دليل نداشتند ن بودندآراکه مالھا وافراد فراماسيون مدعی 

 قايان وھمه کسانی که دنبال اتھام ناديده گرفتنآضايعه مھم ديگری که روبروی اين تحقيق است   **

   .سوی شاھنشاه ھستند من غيرمستقيم درحمايت ازطرح ھنری پرشت قرارميگيرند قانون اساسی از

 ن ادعای خالف واقع  آ ن شھادت ھا بهآاھميت واعتباری که  ونھا دراين مورد آتصورنميکنم که شھادت 
   .داده نيازی به بحث واثبات داشته باشد
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ن آوپيامد ھای  ۵٧مطلقا ازشورش ت قرارگرفته اند قايانی که درمعرکه تاريخی شھادآترديد نيست که 
تاچه رسدبه شھادت  ند نه اجباری به شھادت دادن داشته اند نقدرھم دانش دارند که بدانآو ی نيستندراض

مريکا آزيرا نزديکی به سياست ؟ نھا به اين ورطه کشيده شده اندآخالف وبازاری ولی ميدانيد که چرا 
 ن کشور نسبت به شاه وتداوم سلطنتآقالب سياست  واقدامات خود ھاه درنوشتاشخاص ا دارد که اقتض
نھا نه ازباب بغض به سلطنت وشاه است که ازباب نزديکی به سياست آ. بنابراين اشارات درعايت کنن را
      .مريکاستآ

  طرح اتهامات 
ح اتھام  به رعنوان طرمقاله ای تحت گبمناسب زاد روزشاھنشاه ايران سن١٣٨۶دراول شھريورماه سال 

مفتری عليه  ١٢ن زمان مجموعا آ در ؛اتھاماتی که متوجه شاھنشاه شده است ارائه داد معنای دفاع از
نھا نامه آ برای ھريک از سنگر ،چارچوب اقدام خالف قانون اساسی انتشارداده بودند شاھنشاه مطالبی در

ن آ انتشار لوايح و که ازطريق تبادلدرا اعالم ميدارد مادگی خوآ پيشنھاد و سنگر< :ونوشتای ارسال 
موارد  تامفتريان به شاھنشاه ايران  دعوت ميشود   يا ھرروزنامه ای درخارج ازکشور از و درسنگر

اين تعھد را اعالم ميکند که تمامی  سنگر ؛اتھام  نقض قانون اساسی توسط شاھنشاه رامستدل اعالم دارند
ن خواھد شد را چاپ آرد  ايران ومدافعاتی که درادعاھای مدعيان نقض قانون اساسی  توسط شاھنشاه 

   .وبصورت رساله ويا کتابی دردسترس اھل تحقيق قراردھد

   )١٣٨۶مشرو ح درھمان سنگر اول شھريور(                                                                  

شد که سوال شده بود که قای نورمحمد علی عسگری نامه ای دريافت آتنھا از  یميان نامه ھای ارسال از
يا ھنوز ھم دراجرای نامه ارسال مصمم ھستم يا خير که پاسخ مثبت حضورشان ارسال شد وديگر عالقه آ

  )پايان بسترفرعی تحقيق(    .ای به دنبال کردن موضوع نشان ندادند

  سمت اصلي اين  تحرير

  :بستر اصلي اين تحرير

مجموعه ای ازاقدامات وگفتارھائی است که به استناد  مقاومت اعليحضرت درمقابل طرح ھنری پرشت 
درزمان ھای مختلف اززمان اعالم سوگند سلطنت تا به امروز به جای مانده است  بنابراين برای توفيق 

   .يحضرت به سه دوره تقسيم شودانجام اين تحقيق بھتراست  که  موضوع مقاومت اعل در

  مقاومت كلي  بستر نخست 

  نوشتار پسين خواھيم خوانددر 


