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  و حدت طرح هنري پرشتدت ش
  حقوقدان -اميرفيض

 مواردی ازنفوذ ودايره عمل طرح ھنری پرشت درمورد نيروھای مسلح خارج از ،درتحريرات پشت جبھه
اکنون به موردی اشاره مستند ميشود که حتی  ؛کشور ھمچنين سازمان ھا ومطبوعات ايرانی ارايه شد

بودند وميخواستند که درجريان کمک  ۵٧ئی  که نگران اوضاع ايران درسال آمريکا دکسانی ازجمله افرا
پرشت ی قای ھنرآبه  آمريکايند بوسيله سفارت آقانونی شاه ودولت بر وضاع وحفظ اقتداربه بھبود ا

  .نھا برای کمک به بقای نظام قانونی کشور منتفی ميگرديدآاراده  نتيجه قصد و در ، واحاله ميشدند

ندی ن کشور ارسال  ودرطبقه بآرت امورخارجه که به وزا آمريکامطلبی که عرض  شد ازاسناد سفارت 
  ١٩٧٨سال  نوامبر ٢۶برابر  ۵٧دارای تاريخ پنجم ديماه سال  و يف خيلی محرمانه قرارگرفتهرد در

   .است

   متن سند 

 ئی است که درايران ارتباطات خوبی دارد. روز سيزدھم وبيست وآمريکاجرج ناتانسون يک تاجر -١
شاه  ت ازدرباره افکاری که راجع به يک گروه مخفی برای حماي تامد آيکم دسامبر به سفارت 

   .دارد گفتگو کند

 زادی بهآرابطه داردوبا  با درباره دربخش بازرگانی بعنوان يک گرداننده بزرگ شناخته شده است ک او
دفعه دوم   و سفارت را ديد مرتبه اول (برت) مامور او در ؛فرح مراجعه ميکند هملک شاھزاده اشرف و

باتمانقليچ انوشيروان خانواده  يک عضو مشھور او ،کردبرت ورامبراکيس کنسول سياسی را مالقات 
  .....است 

ناتانسون با عبارات گسترده بازرگانی وتجاری راجع به سازماندھی يک برنامه ضربتی ازطرف  -٢
 شوب صحبت ميکردآاقتصادی جھت خنثی کردن وبرای کارھای خوب شاه برای روابط عمومی 

)١( ...........  
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 ھای رفاھی واجتماعی نمايانی را درجنوب تھران وه خصوصی پروژاتھيه پول ازمنابع نھا ميخواستند بآ
  .نھا تبليغات راه بياندازندآجاھای ديگرشروع کنند ودرمورد 

ولی  )٢( که وی بدنبال ھمکاری ويا حمايت اياالت متحده نيست تالسون اين نکته را تذکرميدھدنا -٣
تصريح نمود که درھيج حالتی  ،آمريکاسفارت حفظ خواھد کرد. کنسول سفارت  تماس مجدد را با

  ..........ن تعبيرشودآبه درگيری دولت اياالت متحده  ويا نمايده  ،نبايد اقدامات ناتالسون

واگرمايل باشد با ھرکسی ينده مسافرتی به اياالت متحده داشته باشد آ  باتمانقليج  درنظردارد درچند روز
) را دروزارت خارجه دارد ما فکرکرديم ی پرشتھنراسم پرشت ( ؛دولت اياالت متحده تماس بگيرد از
  .)٣(يت کنيم را دراين جھت ھدا قالنه است که اوعا

نھا کارھای مخفی درسابقه شان وجود دارد آ ئی ھا وافرادی نام ميبرد که خيلی ازآمريکاناتانسون از ،او
ولتشاھی  وحتی امير د –ايرانی  –ايلرز  –خسرو  –بيل  –بروس مک نلی  –قبيل  گری گوری ليما  از

  .روزنامه نگارمحلی انگليسی جيمزاندرود ميباشند

  ميفرستند آمريکاسفارت نظريه زيررا بضميمه به وزارت خارجه  -نظريه

  ....................است ١٩۵٣ماتوری برای تکراروضع آاين موضوع صراحتا چيزی مثل کوشش  

بکند تالشھايش بنظرخواھد رسيد  را اينکار او گرولی ا ،سازماندھی کند خيلی ما مشکوکيم که اوبتواند
بنابراين اگرباتمانقليچ با اوتماس بگيرد پيشنھاد  ..........که با برخی نظارت ھای دقيق سفارت حکم ميکند

اين  ميکنيم  پرشت تالشھای اورا به جاھائی ھدايت کند که خطر احتمالی برای وجھه اياالت متحده  در
  .)۴(ل برساند مرحله ازبازی را به حد اق

  )٩۴اسناد سفارت صفحه  ٢۶جلد (                                                                               

  ورد سند باالĤدست
 آمريکان زمان ھنوز طرح ھنری پرشت دروزارت خارجه آتاريخ سند حکايت دارد ازاينکه در 

ساليوان) درايران ( آمريکابرعليه شاه مطرح وسفير آمريکاولی سياست  بتصويب نرسيده بود
بوسيله  آمريکارشت دروزارت خارجه پی گاه بوده است وحتی ميدانسته که طرح ھنرآن آ کامال از

  .داختيار ناتالسون ميگذار در ران شخص که ھنری پرشت بوده آچه کسی پيگيری ميشود که  اسم 

نداشته است وخود ناتالسون  آمريکاکه سند نشان ميدھد ھيچ ارتباطی به نطور آ اقدامات ناتالسون 
   .نيست آمريکابدنبال حمايت  وھمکاری با  ھم گفته که 

دارای  و نطور که سند ميگويد درکارھای مخفی سابقه دارآ گاھی نبوده وآ ناتالسون شخص نا 
به اين  >نيستمريکاآت بدنبال ھمکاری وحماي<عبارت او مبنی براينکه   ؛ھمکارانی ھم بوده

حمايت ھم ازسوی  درمورد شاه موافق نيست وبه ھمين جھت انتظار آمريکامعناست که با سياست 
نشانی ازمقيد  >تماسش را باسفارت حفظ خواھد کردبراينکه < داير اظھار او و ؛رانداشتهآمريکا
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ون ميخواسته خودرا ست ونميتواند دليلی باشد که ناتالسآمريکابودن به تصميم وزارت خارجه 
  .نسبت به شاه ايران قراربدھد آمريکادرمقابل سياست 

با نيروی  و ،وطرفدارتداوم سلطنت شاه بوده است شناآناتالسون با دربارايران وخانواده سلطنت  
شوبگران داشته که آرام ومدنی با آفنی که داشته قصد مقابله  مادی وھمکاران اداری وسياسی و

، ی بوده که مردم جنوب تھران به احساسات ملی ومنافع ببشتر تجھيز شوندمتضمن برنامه ھائ
 آمريکا استراتژی که درجامعه ايرانی باسابقه وبسيارسودمند بوده است چيزی که سفير و کار
  .مرداد ميداندا ٢٨نھا الگوی تظاھرات آ

ا رنگی بنياد ن خيلی نزديک به طرح انقالب مخملی ويونگاه اجمالی نشان ميدھد که طرح ناتالس 
   .سوروس است

  جدول مقايسه 
  : ن را با انقالب مخملی سوروس نشان ميدھدوجدول زيرتشابه برنامه  ناتالس

  ناتالسون  سوروس
  بود ثروتمند ئیآمريکان ھم بازرگان واتالسن  بودهئی ثروتمند آمريکاسوروس يک 

عمل آمريکاسوروس وبنياد او مستقل ازدولت  
  ميکرده است

سياست امريک ازناتالسون ھم بطورمستقل وبدور
  عمل ميکرده

سوروس ھمکاران ايرانی که بصورت مخفی
،اشته مانند ھاله اسنفدياریبااوکارميکرده اند د

  ديا)ي(ويکی پ کيان تاجيخش ورامين جھانبگلو

برنامه خود ناتالسون ھم که ميخواسته بطورمخفی
ن ايرانی مانندوھمکارا را اجراکندو دارای ياران

دولت شاھی وباتمانقليچ  وايرانی بوده امير اقايان
  است

برنامه فعاليت سوروس تعقيب برنامه بدون
  درمقابل افراطيون بوده است خشونت

  دقيقا برنامه ناتانسن ھم ھمين بوده است

                                              

 نامی از قای باتمانقليچ با ھنری پرشت ندارد ولی ھمينکه ديگرآازمذاکرات  اسناد سفارت نشانی 
 عليه شاه وبه حمايت از آمريکاسياست سفت وسخت  ن است که او ازآاو درميان نيست عالمت 

 ھمچنين درجريان تصميم گيری برای طرح ھنری پرشت بوده است که کامال کنار و گاهآشورشيان 
    .کشيده است

درگزارش خود جمله ای را عنوان کرده که بسياربا اھميت ونشان گر علت حواله  آمريکاسفير 
ست  آمريکاقای ھنری پرشت رئيس ميز ايران درورزارت خارجه آتمانقليج به دادن انوشيروان با

   :عبارت سند چنين است ؛ست آمريکاحفظ وجھه  ن آ و

  .>اقل برساند<خطر احتمالی برای وجھه اياالت متحده دراين مرحله ازبازی را به حد      
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با شاه ايران پايه ريزی شده است  آمريکادرايران برمنبای مخالفت ودشمنی  آمريکا هيعنی وجھ 
 بيدار ئی با گروھی بمنظور جلوه دادن حقايق پييشرفت ھای رفاھی ايران وآمريکا يک اگر و

درخطر خواھد  آمريکاوجھه سياسی  يند،آزده بر خوندآ وعقل باخته  روھی ازايرانيانِ کردن گ
  ؟هکدام وجھ. افتاد

خواسته  آمريکاابراھيم يزدی و ديگران به کرات از –اميرانتظام  –ميناچی  -وجھه ای که بازرگان   
  .تحصيل کند آمريکابودند که با سلب حمايت ازشاه وجھه سياسی جديدی برای 

اين وجھه را  منفوری که جمھوری اسالمی درجھان امروز عمال ازخود نشان ميدھد هبنابراين وجھ
را درھمه جنايات  آمريکا دميتوان ،ورده استآجمھوری اسالمی بوجود زمان کارتربرای خود وی آمريکا

  .ن اقدامات قراردھدآمی شريک ومعاون وری اسالھجم

  سنگ رابسته وسگ را گشوده
سنگ را < دقيقا ضرب المثلعليرغم داشتن قرارداد حمايت وروابط دوستی با ايران شاھنشاھی  آمريکا

يعنی مبارزه سلطنت طلبان وشاه  ؛نرا ادامه ميدھدآھم را بکاربسته وھنوز ده اند>بسته وسگ را گشو
سايش الزم را برای فعاليت سگھا آ مالی که دارد متوقف ومتالشی ساخته ورا با قدرت سياسی وعُ  نھاآ

   .فراھم ساخته است

  سال كافي نيست  40يا آ
بحق وفضولی مأبانه کشوری نسبت به کمترموردی را ميتوان درتاريخ جھان يافت که يک تصميم نا

نسبت به تحريم سياسی  آمريکاادامه داشته باشد که تصميم وزارت خارجه  ،کشورديگری تا اين مدت مديد
    .فعاليت اعليحضرت حيات سياسی واجرائی خودرا حفط کرده است

به سوی تجديد نظرھائی  تحريمتنھا نمونه ای که ميتوان ارائه داد تحريم کوباست  که درسالھای پنجاھمين 
الجرم تحريم  و ۵٧شورش  از آمريکاولی بحران کوبا که سبب تحريم کوباشد با حمايت  ؛کشيده شده است

بايد تحريم سياسی اعليحضرت وبطورکلی فعاليت ھای سلطنت  چرا .سياسی اعليحضرت بکلی متفاوت است
ايجاد شده  آمريکاسيستم حقوقی  طلبی ازچھل سال پيش تاکنون که برپايه يک اشتباه سياسی وبرخالف

 ؟است کماکان برقرارومتنفذ باشد


