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  بستر مقاومت كلي اعليحضرت
  حقوقدان -اميرفيض

  ت اعليحضرت مقاوم

 درمقابل طرح ھنری پرشت به استناد مجموعه ای ازاقدامات وگفتارھائی است که ازمقاومت اعليحضرت 
ست که دايره اين اين بدان معنا و ؛مان سوگند اعالم سلطنت تا به امروز ازاعليحضرت دردست استز

    .شايعات ويا اکتشافات خصوصی استتحقيق کامال بدور از

ی بھتراست که موضوع مقاومت اعليحضرت درمقابل طرح ھنر ،برای کسب توفيق نسبی ،بنظراين تحقيق
  .پرشت درچند دوره مستند شود

  مقاومت دوران نخست 

الم سلطنت وسوگند سلطنت اعليحضرت روزھای نزديک به تاريخ اع اين تحرير، دوران نخست، مقصود در
   .است

ی گن با مبارزه درمفھوم عام که متوجه ايستادآو فرق  ،مقاومت معنوی واعتقادی است غرض ازمقاومت
درمقابل فشاراست ومقاومت عينی ويا مادی ناميده ميشود اين است که مقاومت اعتقادی ريشه دراعتقاد 

رد واين بدان معناست که ممکن است شخص مقاوم درمقابل وباورھای تنيده درجسم وروح شخص مقاوم دا
   .مده استآنابود ھم بشود ولی دراعتقاد او تزلزلی بوجود ني فشار

حتی  ،يکی ديگرازبرجستگی ھا وامتيازات مقاومت اعتقادی اين است که  مقاومت اعتقادی درھرفرصتی
واين لطف  نده وپايداربودن اعتقاد است دارد يعنی عالئمی ازخود نشان ميدھد که نمودارز یاندک بازتاب

   .خصوصيت را درمقاومت مادی نميتوان يافت و

 شاه بودن پدر وملکه بودن مادر  و اعليحضرت بمناسبت تولد وزندگی خاص ومراسم خاص تاجگذاری و
 ند پيدا کرده ا ن به ايشان ونيز تکاليف سلطنت اعتقادی ريشه دارآبه حقانيت سلطنت وتعلق  ويژهتربيت 

  .اين حقيقتی است ازدريافت اين تحقيق و



 حقوقدان -اميرفيض  -١١-ان گگرو پشت جبھِه سلطنت                                         ٩ از ٢ برگ ٢٠١٧/٠٣/١۵ ،چھارشنبه=شيد تير
درست درتاريخی که قانون اساسی  ١٣۵٩) ٢۵١٩( بان سال آاعليحضرت بااين اعتقاد وروحيه درنھم 

   .به رتبه قبول قراردادندمقررکرده بود اعالم سلطنت وتکاليف وتعھدات قانون اساسی را 

موزش ھای سلطنتی  به ھيچوجه با اين شرط آ ميتوان به يقين گفت که اعليحضرت درطول زندگيشان و
قبول مسئوليت  عدم  اعليحضرت به مسئله روبرونبوده اند که اگروزارت خارجه کشوری برخالف باور و

صدر  بر ن تصميمات را مرجح دانسته وآاست که  وليعھد ناچار ،سلطنت حکم  وتصميمی اتخاذ کند
وبه کالم روشن   يا اصال چه تکليفی دارند و خيريا  و ؛باورھای  اعتقادی وسياسی خود قراردھند

يا  اينکه قدرتی خارجی بتواند و اتيان سوگند کوچکترين احتمال ويا تصوری از اعليحضرت ازقبل از
تنھا مخالفين با سوگند  ن بکلی غريبه بودند وآ با بخواھد مانع تحقق تداوم سلطنت ايشان بشود نداشتند و

زقشريون مذھبی ميدانستند که بحث ديگری بود وھرچه بود ونبود يک امری نرا گروھی اآسلطنت وتداوم 
   .ازحقوق داخلی کشوربشمارميرفت

رمصاحبه روزنامه پاری ماچ  اعليحضرت د مستند اظھارات باال که دردسترس است بياناتيکی ازمراتب 
سان بازگو آيل اکنون نيز برای تحص ن استناد شده است وآتحريرات سلطنت گروگان به شته که درر
  .ميگردد

  اوج اقتداراعتقاد اعليحضرت به سلطنت 
که روز  ۵٩بانماه سال آروز نھم  روز قبل از اريخ چنددرت ،قای ژان دزنواآخبرنگارروزنامه پاری ماچ  

فرستاده مخصوص پاری  ؛است کردهانجام  گفتگويی تاريخی اعالم سلطنت اعليحضرت است درپاريس
   :ماچ سوال ميکند

روزی که شما به سن قانونی ميرسيد ازطريق دفترپيامی برای  اکتبر ٣١اس گزارشات قراراست روز براس
ارسال پيام  شما بخواھند که از قدرتھای بزرگ ازطريق پرزيدنت سادات از اگر ؛ملت ايران بفرستيد

   ؟چه خواھيد کرد خودداری کنيد

  پاسخ اعليحضرت 
  .ميگيرد ط توجه قراريدر محبا دقت بيشتری  ،قيق است، باتفاقد نظرومستند اين تحپاسخ اعليحضرت که مّ 

براساس تقويم ايرانی، من براساس قانون اساسی ايران جانشين پدرم  ١٣۵٩بان آروزنھم < :ميفرمايند
ن تغييری بدھد اما به خاطروضع کنونی آ خواھم شد. اين يک اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند در

مادگی ام رابه اطالع ملت ايران آھيچ مراسم عمومی برگزارنخواھد شد ومن فقط ايران به اين مناسبت 
خواھم رسانيد که وظيفه تاريخی خودرا برعھده ميگيرم وتصورنميکنم اين امربه ھيچ عنوان لطمه ای 

  >بزند يا مقامات اين کشوررا ناراحت کند به مصر

فکرنميکنيد با  ؛انقالب اسالمی نبوده است تابه امروزنام شما درفھرست محکومين به مرگ -سوال ديگر
   ؟اعالم قبول سلطنت با مخاطراتی مواجه شويد
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   2پاسخ اعليحضرت 
با جانشين پدرم شدن، من وظيفه خودرا انجام ميدھم درست است که دراين ميان مخاطراتی ھست اما <

  >نميخواھم ونمی توانم اززيربارمسئوليت ھا ووظائفم شانه خالی کنم

  د هاي بيانات اعليحضرت درراستاي اوج اعتقاد ورĤدست
مريکا آ، مسئله گروگان گيری کارمندان سفارت اگراعتقاد اعليحضرت دراوج اقتدارواستحکام نبود 

اشاره  ،وبيشتر ی اعليحضرت ازپيام قبول سلطنت بودکه بھانه ظاھری کارتر نسبت به خوددار
بھترين فرصت و دليل قابل قبولی  ،بول سلطنتاری ماچ به نام کارتر درمسئله اعالم قگزارشگر پ

ولی ديديم که  تکليف مندرج  ؛اتيان سوگند سلطنت باشد ميتوانست برای خودداری اعليحضرت از
بان که به سن قانونی سلطنت آنھم درمتمم قانون اساسی که اعليحضرت را مکلف ساخته در

  حتی وخواست سران کشورھا ومقدم برھمه احتماالت جھانی  را ميرسند ادای تکليف کنند،
کشورميزبان يعنی سادات که اعليحضرت ازاو بعنوان پدر وخيرخواه خود وايران ياد کرده اند، 

   .بدانند

دراظھارات اعليحضرت  اوج اقتداراعتقاد ايشان به قانون اساسی مشروطيت وتداوم  ھيچکسواژه 
    .ساندوتشکيل جمھوری اسالمی را مير ۵٧شورش  ن عليرغمآمشروعيت 

 اعليحضرت ميدانست که  انجام تکاليف وتعھدات مندرج در ؛اھيمت اين مقوله را نميتوان سرسری گرفت
ماچ به اينکه  مواجه ميشود وتذکر گزارشگر پاری سوگند سلطنت با مقاومت سرسختانه جمھوری اسالمی

م سلطنت يد که با اعالتاکنون نام شما درفھرست  محکومين به مرگ جمھوری اسالمی نبوده  فکرنميکن<
مقابل  در حتی مرگ  به وجود مخاطرات اعليحضرت  گاھی وعلمآ تاکيدی بر >با مخاطراتی روبرو شويد
، انجام وظايف مقرره درقانون اساسی اعليحضرت درپاسخ سوال مزبور معھذا ؛اعالم قبول سلطنت است

  .که درصدرھمه قبول سلطنت بوده مقدم برتھديد ومرگ گرفته اند

> ن تغييری بدھدآاين يک اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند درشاره اعليحضرت به اينکه <ا 
قانون  بااين توضيح ھمگام است که سلطنت ايران يک اصل قانونی نيست بلکه يک اصلی است از

را  Common Law  کامن ال  (حقوق عرفی) ن عنوانآطبيعی مردم ايران که شايد بتوان به 
قانون اساسی مشروطيت به اعتباران در ورده وآنرا بوجود آونی که طبيعت ايرانی داد  يعنی قان

کتاب قانون اساسی  در و ،درمسيرحقوق مدرن قرارگرفته است سلطنت، قانون طبيعی (ارگانيکی)
م معرفی شده به تثبيت واين ن درعرض ديد رسمی ايرانيان که اسالآابديت وغيرقابل تغيير بودن 

  .ن استآبودن سلطنت وتداوم  عالمت ارگانيکی

اين يک اصل قانونی است < :نجا که فرموده اندآسلطنت دربيانات اعليحضرت  ،اره موقعيتِ مقصود ازاش
> نظرشان معطوف به قانون طبيعی ومادر قوانين موضوعه است ن تغييری بدھدآکه ھيچکس نميتواند در

   .نه قانون عادی که ھمواره قابل تغيير است

ممکن است اين توھم  ن بود وآنچه عرض شد دررابطه با سوگند سلطنت ومقارن آ نجا کهآ از 
شود که اعتقاد اعليحضرت به تدام سلطنت واحترام به قانون اساسی سطحی وموقتی بوده  ايجاد
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ابديت وريشه عقالنی وخونی دارد به يک مورد مسطح درانديشه  بين داليلی که نشان از از ،است

   .ام  اشاره ميشود

مصاحبه  سال بعد ازاعالم قبولی سلطنت وتحميل طرح ھنرپرشت  خانم فريمن در ٢٠يعنی  ١٣٧٩  درسال
   .بعد ازظھر درمصاحبه ای ازاعليحضرت سوال ميکند ٩ساعت  با شبکه سراسری اخبار

 ن حق داريد که به ايران برويد وآقانونی که براساس  ،چه ميگوئيد ١٩٠۶باره قانون اساسی سال  در
   .نت کنيدسلط

اجرای قانون اساسی  ،اينکه شما ميگوئيد تنھا حق  نيست يک وظيفه است< :اعليحضرت پاسخ ميفرمايند
  .>اينجا حق مطرح نيست مملکت است در

ادامه اين تحرير برھمه ما ثابت خواھد شد که اعتقاد اعليحضرت به حقانيت سلطنت وقانون اساسی   در
عليرغم تحميل محروميت ھای سياسی  ذھن اعليحضرت ن درآر وحضو ،بوده است تقاد استواريک اع

    .عليه ايشان کامال قابل درک است

  گاهي اعليحضرت ازطرح هنري پرشت آ
نميتوان گفت که اعليحضرت بھنگام قبول سلطنت ازطرح ھنری پرشت مبنی برمخالفت وزارت خارجه 

  :ھد مطلع نبوده استمريکا درانتقال سلطنت بروال قانون اساسی مشروطيت به وليعآ

طرح  را ازآزيرا درحاليکه قبل ازعلنی شدن طرح کسانی ازجمله سرتيپ معين زاده مديرروزنامه  
،  که اعالم نامه مورد توجه اعليحضرت بودهن زمان تنھا روزآ مطلع بوده وروزنامه مزبورھم در

امل دررشته تحريرات کرده <مقامات غربی با انتقال سلطنت به وليعھد موافق نيستند> (اشاره ک
نميتوان قبول کرد که شخص اعليحضرت که طرف اصلی تصميم وزارت خارجه  ،پشت جبھه)

   .مستحضرنبوده اندازطرح مريکا قرارداشته آ

خرين روزھای آگاھی اعليحضرت، اظھارات نقل قول شده ازعلياحضرت  درکتاب  آ بر دليل ديگر 
واظھارات علياحضرت ، ميشودسلطنت ايران مطرح اھنشاه وپايان شاه است که مسئله استفعای ش

 واين مورد دليل کافی بر ؛گواه مخالفت ايشان با استعفای شاه ازسلطنت وقطع تداوم سلطنت است
(مشروح مريکاست آگاھی علياحضرت واعليحضرت وشاھنشاه ايران ازتصميم وزارت خارجه آ

  .درتحريرات قبل)

 به شاھنشاه ايران درمکزيک ابالغ ميکند  در را شتقای نھاوندی کسی بوده که طرح ھنری پرآ 
اين صورت کوچکترين فرضی جايزنيست که گفته شود اعليحضرت رضاشاه دوم درموقع قبول 

   .گاه بوده اندآت ناشانتقال سلطنت ازطرح ھنری پر

  تجسم اعتقاد اعليحضرت  درحرف وعمل 
سوگند سلطنت ای تعھدات وتکاليف مقرردرطنت وايفھرقدرتجسم اعتقاد اعليحضرت به حقانيت تداوم سل

  اجرای وظائف سلطنت است کدر وتاريک است  غازآکه  ن آسم است برعکس جنبه عملی براق وقابل تج
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سالھای بعد حداکثر  و (اعالم قبول سلطنت) ۵٩بان سال آبررسی اظھارات اعليحضرت درطول مدت نھم 

قانون  در حقانيت سلطنت ومقام وتکاليف مقرربه نسبت  درايشان  لزلیزنشان ميدھد که ت  ۶٧تا سال 
ن بصورت آوجود نداشته است وحتی برخی بيانات ايشان گواه است که مسئله سلطت وتکاليف   اساسی

   گفته اند: ازجمله مده بودآن بوجود فتی برای ايشاايک امروجدانی وشر

نھم من ھستم وظيفه اصلی من آد ن مملکت بوده وھست ومسئوليتی درمقابل قانون دارآتنھا کسی که در<
ن مسئوليت آ با من وظيفه خودرا نه تنھا بعنوان يک ايرانی بلکه دراين موقعيت و ؛ن قانون استآحفظ 

دم پائين نميرود، آب خوش ازگلوی آاصال  –ن پشت کنم آتاريخی که بردوش من گذاشته شده نميتوانم به 
                  >.درباره مملکتش کاری نکردهدرحاليکه ميداند وجدانا  دم شرم دارد که بتواند سربلند راه برودآاصال 
  پيام اعليحضرت)٢٨۴ ر(ازسنگ

درمقابل طرح  را اين بيان صريح وقاطع اعليحضرت که ازتجليات فکری واعتقاد به تداوم سلطنت است
نوقت قدرت وعظمت اعتقاد قلبی آاعليحضرت است قراردھيد و به ياسیپرشت که تحميل تحريم سی ھنر
  .ن روشن ميگرددآاحترام تاريخی ايشان به سلطنت وتداوم  و

  سوال مهم تاريخ  

 اکنون اين تحرير با اين سوال مواجه است که چرا اعتقاد اعليحضرت به حقانيت سلطنت و 
که بارھا دربياناتشان طنين تاکيد  يرانبرای نجات ا وقانون اساسی  کاربری انحصاری سلطنت

  ؟هحقانيت سلطنت گردش داشت مد وتنھا درمحور فلسفی وحقوقیآقوه به فعل درني از داشته،

ن به آ عدم تحرک مبارزه وانحصار  متوجه اعليحضرتمھمترين بخش انتقادِ  معلوم قضيه اين است که 
ھای است که درھمه اسناد سياسی ونامه  ايراد وانتقادی شنا وآ يک تز گفتارھاست. اعتراض مزبور

. سنگرھم دراين جريان بی نقش نبوده و به کرات لزوم ورود دشوتقديمی حضور اعليحضرت ديده مي
ی گفتاربی کردار کردی مرحمت      روزگاری <مدت :مقاله ه،را مطرح ساختبه دوره عمل  اعليحضرت 
نمونه   )٧٩اسفند سال  ١۵(سنگر >ونه نويد حرکتی <نه حرکتی :و يا مقاالت>، بيگفتارده ھم بما کردار

   .نھاستآ ھای کوچکی از

زمانی فرمودند که جنگ عراق مانع  دن اين انتقادات واقف بوده اند.اعليحضرت ھم دقيقا  به محق بو
اقدامات الزم است  وبعد ھم که جنگ تمام شد معاذير ديگری ازقبيل اتحاد ھمه گروھا  وباالخره موافقت 

طعانه به اھيچگاه ق .ک کشورھا پاسخ انتقاد بررکود وسکوت درمبارزه نجات بخش ايران بودکم و
محظورات سياسی ناشی ازتحريم وطرح ھنری پرشت اشاره ای نفرمودند. البته انتظاری ھم دراين مورد 

ن طرح ھنری پرشت يک طرح کامال محرمانه آ زادی عمل ندارد ومھمترازآنميتوان داشت زيرا گروگان 
ھمه کسانی که بھرطريق  نبنا براي ؛ن بشدت تاکيد شده استآمحرمانه بودن  ھم  بوده که درمتن طرح

شمولی برطرح مزبور يافته اند محال است که حاضربه فاش کردن ابعاد اجرائی طرح بشوند. حتی جرات 
خودشان  راھم از دحقيق کنند ويا درمصاحبه ھا مطرح کنناين راکه دراطراف طرح مطالبی بنويسند ويا ت

  .سلب ساخته اند
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    زاد آاظهارات  ،اقدامات ممنوع

 اين توجه بجاست که  محدود بودن فعاليت ھای اعليحضرت به سخن گوئی (گفتار) وعدم ورود به عمل و
    .پرشت وتحميل سياسی براعليحضرت استی کردار ناشی ازھمان طرح ھنر

ضد  اقدامات  اعليحضرت وخاندان سلطنتی وبطورکلی ايرانيان را از ،طرح نشان ميدھد که طرحدقت در
موقت  مريکا وسياستھای مرسوم درمورد فعاليتھای سياسی اشخاص دارای رواديدآقانون  انقالبی با

  .محروم ساخته است

ن اين است که اعليحضرت آميگردد ومفھوم مخالف  طرح باال متوجه عمل است که ھمان کردار اقدامات، در
ازفعاليت ھای سياسی گفتاری محروم نشده اند  فعاليت  ،وخاندان سلطنتی ونيز ايرانيان دارای رواديد موقت

زاد وحقوق بشر ومسائل تابعه آمريکا نباشد ھمان صحبت ازانتخابات آسياسی گفتاری که برخالف قانون 
به اضافه را درتمام مدت تاکنون شکل داده است  است که سررشته تمام فعاليت ھای گفتاری اعليحضرت

تا با تشکيل  نھا گفتگو خواھيم داشت) آ(درباره  ،است که گھگاه خود نماشده ی درگفتارايشانانحرافات
ی برياست اعليحضرت  يک نظم حقوقی بارعايت طرح ھنری پرشت به گفتارھای اعليحضرت داده ئشورا
ظم حقوقی طرح ھنری پرشت مقيد ساخته ونگھبانی ت را درناعليحضر تاودرواقع شورا مامورشد  شد
   .نمايد

  مده مبني براينكهآتهديدي كه درمتن طرح 

مريکا وسياستھای مرسوم درمورد فعاليتھای سياسی آمريکا اقدامات ضد انقالبی مخالف با قانون آدولت <
  >مريکا را تحمل نخواھد کردآ اشخاص دارای رواديدموقت در

تھديد مزبور روشن نيست وتاکنون ھم اگرنسبت به يک ايرانی اجرا شده باشد منعکس  ماھيت وچگونگی
 نچه مسلم است تھديد رابطه مستقيم با قدرت تھديد کنندهآن صحبت کرد ولی آنشده است که بتوان درباره 

د ومور باشد  ن کشورآمريکا وسازمان ھای اطالعاتی آدارد ووقتی تھديد کننده وموضوع مورد تھديد 
    .ديگر قضيه شوخی بردارنيستتھديد ھم حفظ جمھوی اسالمی باشد 

تنھا متوجه اعليحضرت وخاندان  تھديدی جدی ونگران کننده است، ،مدهآکه درطرح  ،تھديد عدم تحمل
لذا ايرانيان   ؛مريکا ھستند شامل اين محدوديت سياسی بوده اندآھمه ايرانيانی که مقيم  ،سلطنتی نيست
نھا آ ؛ازحمايت ازشاه پرھيز داشتند ،عيت خود وجلوگيری ازاتفاقات ومصائب احتمالیبرای حفظ موق

مريکا ويا سايرکشورھا برکارسياسی آاعليحضرت را دوست داشتند ولی موقعيت خودشان را درکشور 
  .ترجيح ميدادند بيشتر دوست داشته و بمنظور برگشت سلطنت که مغايربا سياست امريکا بود

 مقيم خارج يا مستخدم دولت شاھنشاھی ايران بوده اند ويا مال ومنالی درايران  بيشتر ايرانيان
نھا بسيارحساس بودند که نام ويا تصويرشان درتظاھرات مخالف جمھوری اسالمی ؛ آداشتند

بسياری که باسنگرمکاتبه داشتند خواستار  ؛تاچه رسد به جانبداری ازسلطنت افشا نگردد
  .ان بوده اندمحرمانه بودن نام وفعاليتش



 حقوقدان -اميرفيض  -١١-ان گگرو پشت جبھِه سلطنت                                         ٩ از ٧ برگ ٢٠١٧/٠٣/١۵ ،چھارشنبه=شيد تير
  طنتی لمريکا وحتی اروپا داشتند وازسياست ضد سآسياستمداران با سابقه که دستی درسياست

اين امری  بکلی خودرا ازاعليحضرت کنارکشيدند و ،گاه بودندآمريکا نسبت به سلطنت ايران آ
 ارکن که ھيچ شخصيت سياسی استخوانداری در کاربود که واقعا شگفتی سازشدشآ بسيار، بسيار

    ١. نگرفت قرار اعليحضرت 

   :را گرفته شده استآبه اين نمونه نگاه کنيد که ازروزنامه 

قای اردشير زاھدی است) زمانی که ميبايست کاری انجام دھند  فقط به عصبانی آ<اردشيرخان (مقصود 
 استثنائی در ن زمان درموقعيتآ درحاليکه اردشيرخان در ،ن گذرانده اندآ شدن ويا ناسزا گفتن به اين و

ن روزھای آاميان وسياستمداران به او اعتقاد داشتند ودرراه نجات مملکت درظمملکت داشت واکثرن
نھم گاھی نه ھميشه، آ ؛اطاعت ميکردند ومتاسفانه بعد ازانقالب ھم اردشيرخان فقط حرف زد او بحرانی از

فرزند  رتی که ملت ايران ازنصيحت کرد بازھم گاھی نه ھميشه  ولی ھرگز شخصا وارد گودنشد درصو
  .فضل هللا زاھدی انتظارات خيلی بيشتری داشت> سپھبد

  )١٣۵شماره  ۶۶را سال آ(روزنامه                                                                               

بود. مقصود اين گاھی ايشان ازطرح ھنری پرشت وروابط سياسی آنچه جناب زاھدی را به کنارکشيد آ
است که طرح مزبور نميگذاشت ونگذاشت ونخواھد گذاشت که اقدامات جدی وبراندازی متوجه جمھوری 

کنون ھم  تا بوده است و ن کشورآی اسالمی تحت انقياد مريکا حفظ جمھورآزيرا سياست اسالمی بشود 
  ٢. ھمان سياست ادامه دارد

 اکنون که شخصيت مورد نظر و ؛مريکاستآمايل به جمھوری اسالمی بدنه اصالح طلبان متزمقصود ا
سال قبل روی نخست وزيری روحانی حساب کرده است واکنون به اين حساب ١٢ن کشور ازآمريکا که آ

مريکاست وبيشترنمايندگان مجلس آ دست پرورده بچه ھای رسيده ووزيرخارجه جمھوری اسالمی ھم از
سياست ايران دردست  و ھدف دروازه م است که گلمعلو ؛مريکا ھستندآھيئت دولت ازطرفداران  و
مريکا آمريکائی جمھوری اسالمی برای آسال حق نظارتی که ھمين تيم   ٢۵نھم با داشتن آ ،مريکاستآ

     .فراھم کرده است

  انتظارتشکيل دولت موقت 
درخارج  درسال ھای نخست مبارزه که به اعتبارسوگند سلطنت وايجاد تکاليف قانونی تشکيل دولت موقت

نمونه تاريخی توجه  با ذکر و ،تحت عنوان لزوم تشکيل دولت موقت سنگرمقاله ای داشت ؛الزم ميگرديد

                                               
زمانی که آقای مھرداد ايرانی در دفتر اعليحضرت بود اينجانب با دريافت نوار سخنرانی ھا و جلسه ھای  -١

ه با اعليحضرت، ھمان زمان که کسی جرات نداشت در کنار اعليحضرت باشد با تمام تنگدستی ونداشتن وسيل
قرض کردن وی سی آر (ويدئو ماشين ھای قديمی) آنھا را کپی کرده و بطور مجانی در مغازه ھای خواروبار 

  ک-فروشی ميگذاشتم. ح
تمام جنبه ھای سوق نمونه دفاعيه ھا و گفتار ھای آشکار و وفاداری ھای پی در پی، و عشق به ميھن و دفاع از  -٢

سايل ملی که از جناب آقای زاھدی سر زده است و ھنوز مورد مشورت الجيشی، استراتژيکی و تماميت ارضی و م
بسياری از تصميم گيران جھان ھستند از بسياری ديده نشده است. ايشان بارھا در مقابل تھديد ھای بی بی سی 

دی ايران قد علم کرده و جانانه ايستاده و از نظام پادشاھی دفاع کرده اند. انتقاد ھای ايشان از کشورھايی که نابو
 ک-و تجزيه ايران را ميخواھند بصورت آشکار و در قالب ديپلماتيک بسيار ارزنده است. ح
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عالوه برسنگر روزنامه فيگارو نيز مسئله لزوم تشکيل دولت  ،اعليحضرت رابه مھم مزبور جلب نمود

  .موقت را مطرح کرد

که اگراعليحضرت سوال کنند که چه کسی ميتواند مد آازھمان تاريخ اين احساس نگران کننده برايم بوجود 
چه جوابی خواھيم داشت درحاليکه می بينيم  ؛واجد صالحيت نخست وزيری دولت موقت باشد بنده نوعی

رسما به سلطنت پشت نکرده  اند ولی  ايران اگر یرژيم سلطنت در ھمه شخصيت ھای سياسی ريشه دار
ن زمان مردان اين خدمت آ در .نيستندی نزديکی به سلطنت حت ،عمال به ھيچوجه حاضربه قبول مسئوليت

 –گنجی منوچھر  –داريوش ھمايون  –انصاری ھوشنگ  -موزگارجمشيد آقايان آبه شاه ونجات کشور 
انصاری که اين  و گارموزآنميرفتند    ه چندان کسی بشمارديگری بودند کتن نھاوندی وچند ھوشنگ 

ارتشبد اويسی بود چنان  ھنشاه درحرکت نجات بخش ايران درکناردومی خيلی ھم مورد توجه واميد شا
 -شنيده اند   پشت به ايران واعليحضرت ومبارزه کردند که گوئی اصال نه ايرانی ھستند ونه نام ايران را

 وانداختن طرح ھنری پرشت غوغا کرد  جا ودرداريوش ھمايون که سخت عليه قانون اساسی برخاست 
  .ا قانون اساسی را درکالم اعليحضرت براه انداختب تکه مخالف بود او

 ن قانون وآاعليحضرت سالھا مردم رابه حماست ازقانون اساسی مشروطيت ووفاداری خودشان رابه 
  :ازجمله اعالم ميفرمودند ،ن قانون تنھاراه نجات کشوراستآاينکه 

د موجوديت ايران را پاره درحقيقت سن ،قانون اساسی را پاره کردند ۵٧نھا که دربھمن ماه سال آ<
   .>کردند

رابه باد  به قانون اساسی ن احترامات واعتقادات اعليحضرت آداريوش ھمايون موفق شد که ھمه  ولی
اين حرکت کوچکی  يعنی اعليحضرت رابرساند به جايگاھی که سند موجوديت ايران را پاره کردند. ؛بدھد

وطرح ھنريی  مريکاآدرت اجرائی وزارت خارجه ق نبود که بتوان به حساب داريوش ھمايون گذاشت
از   مورد توجه و افراد بسيار بدست داريوش ھمايون که از ود که اين عقب گرد رسوا کنده را پرشت ب

   . رقم زده شد برای اعليحضرت  مريکا بودآرابطين محل اعتماد 

  ؛م کرداعالم افتخارھ نآ عضويت خودش در نی که ازفراماسونھاوندی که يکسره شد يک جمھوريخواه 
دخترش . و خری است که گفت اصال برای رياست جمھوری خودش فعاليت ميکندآگنجی منوچھر 

   از آب در آمد.» ھرزنويس«

  انتقاد واعتراض به سنگر
که غافل  قای نويسنده سنگرآ؟ تشکيل دولت بدھد، اعليحضرت با کدام شخصيت ميھن پرست پدرومادردار
دار مبارزه با اعليحضرت ميخواستی که فرمان از ازاين تباھی ھا مدام ذکردولت موقت را گرفته بودی و

   .فرمان شاھی صادرکنند

جريان طرح ھنری پرشت  وارد است زيرا سنگرمانند بسياری ازايرانيان از اعتراضات به سنگر ری اينآ
   .گاه نبودآوگروگان بودن سلطنت 

  مراد ويا پادشاھش ، ولينعمتدرحاليکه فرمانده ،منطقی نميتواند احساس شرم نکندھيچ انسان ،
زادی عمل واقدامات سياسی برای نجات کشورش ازاو سلب آانه است وحق دراسارت بيگ
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زادی حق سياسی فرماندھش آ ودرموقعيت تھديد قرارگرفته بجای اقدام وکوشش برای رفع حصرو

دامنه توقعات بی حصرخودرا متوجه او بداند وچون بدليل ھمان قدرت حصروتحريم سياسی 
نھم بنام طرفداران سلطنت متحمل آی رکيک را حاشی ھاتوقعات بالجواب ميماند سيل اتھامات وف

   .اعليحضرت کنند

  به تحريرات اصول مفقود ادعا موجود نامه ھشداررجوع شود)(                                              

 کشور که موج عظميی ازنيروھای مخالف جمھوری اسالمی را تشکيل ميدادند ارتشيان خارج از
بنحو  ،ايران ھم ريشه ھای پرسنلی وزمينه ھای نفوذی درايالت وعشاير کشور را داشتند در و

مد ارتشبد جم آتحريرات سابق وھمانطور که درد عجيب وغيرقابل باوری ازاعليحضرت دور شدن
نه تنھا نسبت به اعالم سلطنت اعليحضرت بی  تشکيل ميدادتشيان خارج ازکشوررا ار که صدر

ی نمد دسيد احم ند اعليحضرت طرفداری خودش را ازگتفاوت ماند که درست سه ماه بعد ازسو
  .اعالم کردحسن نزيه  و )عنوانی که  مدنی برای خودش ساختکارگزار ويارجان برکف امام (

تند که بغيرازدنبال روی ازاميران ارتش ومقدم ھم داش گ ديگریرزارتشيان درخارج ازکشور مشکل ب
نھا درراستای مخالفت عملی با جمھوری اسالمی ميگرديد که آبرھمه ارتشبد جم مانع فعاليت سياسی 

    .اجازه فرمائيد اين موضوع حساس به تحرير ديگری اختصاص يابد

  مقصود ازاشارات باال 

حضرت بمناسبت طرح ھنری پرشت واقدامات عوامل قبول اين واقعيت است که اعلي ،مقصود ازاشارات
اعتقاد داشتن  رفعتقد دارد  صِ اقدامات برای نجات ايران نيازبه انسان م ه اند،تنھای تنھا بود ن کشورآ

ن اعتقادات آمردان سياسی ونظامی ھستند که  ؛البته که الزم است ولی کافی نيست ،اعليحضرت کافی نيست
 طرح ھنری پرشت ھمه اين امکانات واقتدارات را از ،ورندآمي در قوه به فکر را حراست ميکنند از

   .ستااعليحضرت گرفته بود وگرفته 

  داشت  که نگذاشت اعليحضرت حتی يک  قدر زمينه ھای اجرائی وسيع وپيچيده ومحکم نآطرح
خود ايشان ھم بارھا به اين موضوع  ؛اقدام عملی درراستای اعتقادات و سوگند سلطنت بنمايند

   .ن بازگو شودآبا تاسف اشاره کلی فرموده اند بدون اينکه موانع اصلی ھمراه 

  

    

  

  

  

 


