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  سياسي اعليحضرتتحريم 
  حقوقدان -اميرفيض

 درجھت تکميل اشارات  ١ ٢٠١٧/١/٢٣رخ پشت جبھه  سلطنت گروگان  مو درھفتمين قسمت  تحرير 
   .ادادمه داده ميشود ،ن  الزم بنظرميرسدآکنون به مواردی که درتکميل شد ا ، مطالبی عرض درتحريرات

رضا پھلوی ديگر قای قريشی دائر به اينکه <آقسمت دوم تحرير پشت جبھه دررابطه با تاثيراظھارات  در
ن که تاثير اعالميه مزبور نسبت به کل مبارزه آمورد چھارم که  به مواردی اشاره شد ادعائی ندارد> 

  .ن اقدام ميشودآکنون به تکميل بدون توضيح ماند ا ،ايرانيان بود

  تاثيراعالميه قريشي نسبت به كل مبارزه

با  شنائی بيشترآ به نياز >رضا پھلوی ديگر ادعائی نداردکنکاش درتاثيراعالميه قريشی مبنی براينکه <
   .وقی طرح ھنری پرشت داردماھيت حق

   گنگي وابهام درطرح هنري پرشت

وجوددارد که بايد  نگی وابھامیی طرح ھنری پرشت يک گُ حقوقاين تحريرتصورمينمايد که درماھيت 
که  اثرات طرح  ن است  که رابطه مستقيم باآ. مقصود ازماھيت طرح مزبور اعتبارحقوقی برطرف شود

   .تداوم سلطنت ايران است خواھد داشت

  ماهيت حقوقي طرح هنري پرشت

. زيرا طرح عنوان حقوقی ن عنوان طرح داده شودآماھيت حقوقی طرح ھنری پرشت اجازه نميدھد که به 
يد به پارلمان داده آاليحه ای است که ازطرف دولت ويا نمايندگان مجلس برای اينکه بصورت قانونی در

ھنری پرشت چنين ضابطه می بينيم که درمورد طرح  ونھا آمد وامثال آند طرح ماليات بردرمان ،ميشود
    .ورسمی وجود نداشته است
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را اعالم کرده است نشان ميدھد که جريان پيشنھاد ھنری  که طرح مزبور آمريکادقت دراسناد سفارت 
 ريکاآموزارت خارجه  ن درايرا يعنی رئيس مرکز ،پيشنھادی را داشته است ن جنبه نظرآپرشت وتصويب 

نشست  را به جمع حاضردر >عدم قبول انتقال سلطنت بروال قانون اساسی مشروطه بوليعھدموضوع <
توضيح  از. ) پيشنھاد وقبول ميگردددرتحريرات قبل اسامی ومحل نشست عنوان شده استوزارت خارجه (

قاطع گفت که تصميم  ميتوان به  ضرس اعالم گرديده آمريکامزبور ومالحظه جريانی که دراسناد سفارت 
به  .انتقال سلطنت ايران به وليعھد يک نظريه قبول شده است قبول  مبنی برعدم آمريکاوزارت خارجه 

ويا تصميم ھيئت دولت نيست که داشته باشد  به قانون ديگر ن نيازآعبارت ديگر قانون نيست که نسخ 
  .ن تصويب نامه الزم داشته باشدآلغو 

  هنري پرشت با تحريم ها  شباهت طرح

نسبت به  آمريکاميتوان گفت که  طرح ھنری پرشت بسيارنزديک به تحريم ھای خودسرانه ويکطرفه 
را وضع ميکند وپس  نھاآ آمريکاگره نھائی رئيس جمھور ويا ک رھاست که بمناسبتی کشوشخصيت ھا

  .ن تحريم ھا ھم ازاقدام ساقط ميگرددآھا  ازبين رفت   ن مناسبتآنکه آ از

  تكليف به موازي مناسبتها 

داد  قرار برخالف اعالميه جھانی حقوق بشر و آمريکاھا که وزارت خارجه  ن مناسبتآيا آ 
 نظر ھم از ھنوز اقدام کرده عليه تداوم سلطنت ايرانھلسينکی به تحميل چنين طرح وتحريمی 

  ؟باقی است که درنظريه ھنری پرشت تجديد نظری را الزم نديده آمريکاوزارت خارجه 

که  آمريکاوزارت خارجه وتصميم ايرانيان ويا دبيرخانه اعليحضرت ھيچگاه به روال  سوی از ياآ 
نگی است  يرداد ھلسن کشور واعالميه جھانی حقوق بشر وقراآبطورمسلم متضاد با قانون اساسی 

  .البته که ھرگز ؟اعتراضی پيگيرانه شده است

حقوق  نقض دقيقا متوجه آمريکادرست است که تصميم وزارت خارجه  می آيد؛اين دقت الزم  
زادی ھای يک شخصيت يعنی رضاشاه دوم است ولی فراموش نکنيم که عمل وزارت آ سياسی و
ناديده  حد قانونی وزارت خارجه در از ک تجاوزنسبت به تداوم سلطنت ايران ي آمريکاخارجه 
ودرکالم  ن بمراتب بيشتراز تعرض به حقوق شخصی است آکه اھميت  حق عمومی استگرفتن 
   .واجد جنبه عمومی است عالوه برتعرض به حقوق شخصی يک ايرانی ،موضوع ،حقوقی

  سوء تفاھم  

ران ناشی ازيک روال حقوق بين الملل است با انتقال سلطت به وليعھد اي آمريکامخالفت ( تصوراينکه، 
نميتواند با انتقال سلطنت به  آمريکابرسميت شناخته شده پس  آمريکاازسوی  که چون جمھوری اسالمی

موافقت داشته  !ن قانون ملغی شده استآ ۵٧وليعھد برمبنای قانون اساسی مشروطيت که با شورش 
   .استيک سوء برداشت وکامال نادرست  )باشد

ضرورتی نداشت که  ديگر ،اول دليل اينکه اگرچنين امری ازتصريحات حقوق بين الملل بود 
 طرحی مبنی با مخالفت با انتقال سلطنت به وليعھد به اجرا به گذارد و آمريکاوزارت خارجه 
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موافقت وزارت  مصوبات حقوق بين الملل بدون نيازبه ،آمريکابدون نيازبه تصميم وزارت خارجه 
وحتی قوانين داخلی کشورھا ھم نميتواند ناقض ويا  چرخش اجرائی  قرارميگيرفتخارجه در

   .اجرای قوانين حقوق بين الملل را متوقف کند

نه براساس  آمريکانشان ميدھد که  آمريکاھای شخصيت ھای کشور ھا بوسيله  تحريم ؛دوم 
در را تحميل اشخاص  تحريم ھا ،تشخيص خودضوابط حقوق بين الملل بلکه دررابطه با منافع و

  .نيست آمريکامورد عمل  ،کشورھا مينمايد وھيچ ضابطه ومعيارقانونی دراين مورد

ھائی  وشخص رئيس جمھور حق تصويب تحريم آمريکاتنھا ضابطه ای که وجود دارد اين است که کنگره 
ديده  آمريکا ن کشورھا را  برای خود قائل شده اند ودرھيچ موردی درآعليه کشورھا وشخصيت ھای 

داده شده  کاآمريی کشورھای ديگر به وزارتخانه ھا نشده که حق تحميل تحريم کشورھا ويا شخصيت ھا
موجود باشد سايروزارتخانه ھا ھم دارای چنين حقی  آمريکاچنين حقی برای وزارت خارجه  اگر وباشد 

   .خواھند بود

  هدف نهائي ازاشارات باال

، رفع موانع تحميلی اين تحرير به اثرات طرح ھنری پرشتھدف ازاشارات باال وتخصيص  
برجريان تداوم سلطنت رضاشاه دوم است که تحريم سياسی اعليحضرت بوسيله طرح ھنری پرشت 

ساله  ٢۵٠٠موانع اساسی برای حرکت ھدفمند مبارزه  مشروع وبحق و حفظ تداوم  يکی از
    تا: وتوجھی باشد  ،رانيان استھويت تاريخی وفرھنگی اي

دست مشاوره دارند ازاين تکليف ملی غافل نمانند  آمريکاايرانيانی که درحکومت جديد  -١
قانون  قانونیِ  يحضرت ازفعاليت ھای سياسی درانجام وظائف ساله اعل ۴٠که  تحريم 

 و  آمريکا، رسوا ترين ننگی است که برتارک حقوق بشروانسانی بدترين ،اساسی
ی را بوجود يقای ترامپ موقعتآدولت شسته است  واکنون که نايرانيان  شرافت ملی 

تکليف ملی وميھنی دارند که  نھاآ ،نرا ميتوان تصورکردآب وھوای قبول آ ورده کهآ
صالحيتش  ن وزارتخانه که خارج ازآخاصه عمل  آمريکاه وزيرخارجه تازه با موضوع ر

البته که  نھا آعمل  بموازات .بشوند ھا ن تحريمآ محول وخواستار تجديد نظردر بوده
   اقدام انھا  . به اميدنھا پشتيبانی خواھند نمودآ خود ازاقدامات دموکراتيکی  ايرانيان با

نخواھند به اين تکليف ملی خود  آمريکاحکومت جديد ان مشاور نزديک ويا اگرايرانيان -٢
متوجه شورای منتسب به اعليحضرت ميگردد که  وتاريخی ف ملیيتکلاين  عمل کنند

   .ھزارعضو دارد وھم منابع مالی متنوع ۵٠ھم ادعای داشتن 

ن اينکه شورا ازعمله ھای اجرای طرح وزارت خارجه آو !واشکال قابل تصوراست !ولی تنھا يک کسری
  .توسل به بد برای رفع بد تر)( وبھرحال چاره ای نيست جز شکل يافته است  آمريکا

  رااين اقدام بنظرالزم ميايدچ
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لغو تصميم  يد که چه لزومی دارد که ايرانيان منتظرويا خواستارآاين سوال پيش ممکن است  
يک  آمريکاواضافه کنند که وزارت خارجه  درمورد تداوم سلطنت گردند آمريکاوزارت خارجه 

که  چران شوند آ رفع يگيرچه لزومی دارد که ايرانيان پسال قبل کرده  ۴٠کارغلط ونادرستی در
نسبت به حقوق  آمريکان اقدام غيرقانونی ومتجاوزگرانه آاين اقدام ميتواند نوعی رسميت دادن به 
  .ملی ايرانيان وشخص اعليحضرت گردد

يک کشور تاثيری درحقوق  هاساسا تصميمات وزارت خارج ،نظراصولی وارد است اين ايراد از 
برای ايجاد  آمريکا. درھمين روزھا ھم ناظربوديم که تصميم دولت ندارد سياسی افراد کشورديگر
   .مواجه شد آمريکابا مخالفت دادگاه عالی  آمريکاکشورھا به  ی ازتضيقاتی برای ورود افراد

پيش رو  وقدرت  فع مادی وشخصینقدرکه به مناآدرکمال تاسف ما ايرانيھا   ولی مشکل دراينجاست که
کاله وسر) واقعا ضرب المثل  ( اھميت ميدھيم به مسائل ھويتی واعتقادی وشرافت ملی اھميت نميدھيم 

خبرھای جسته  يابد رشت انتشارديديد که قبل ازاينکه طرح ھنری پ درتحريرات قبل  .مصداق حال ماست
بد جم ازيکطرف وشخصيت ھای سياسی خارج ن سبب گرديد که ارتشيان به رھبری ارتشآ گريخته از و
 آمريکازيرا ميدانستند که  ؛اعالم سلطنت اعليحضرت طفره رفتندحمايت کشورھمه بدون استثناء از از

چنين مردمی نميتوان انتظارداشت که باوجود طرح ھنری  از ,عالقه ای به تداوم سلطنت ايران ندارد
بيايند  ميترسند ونگرانی ھائی دارند وبيشترازھمه  ن به ميدا برای حفظ تداوم سلطنت ، مردانه پرشت

  .احساس بی پشتيبانی ميکنند

) شخصيت انصاری ھوشنگ قایآنمونه (ن خودداری ميکنند آ ثروتمندان ازکمک به مبارزه وحمايت از 
. تداوم سلطنت منافاتی نداشته باشد مخالفت با نسبت به آمريکارفتاری را دنبال ميکنند که باسياست   ھا
طبيعی درجھت سياست وزارت  بطور ئی نيزآمريکااستمداران کشورھای اروپائی وشخصيت ھای سي

نھايت  . شخصيت ھای سياسی ازعقربه ھای سياست جھانی جھت ميگيرند  درقرارميگيرند آمريکاخارجه 
عمل  >له کنت ننه نگاه کن غربيبدس<. رسانه ھای گروھی اعليحضرت منزوی ميشوند که شده اند

قدرھم که محتاط باشند به نعل وبه ميخ ميزنند  به شھرام  ھر و نگاه ميکنند آمريکانھا به سياست آميکنند 
  .ھمايون نگاه کنيد نمونه دم دست است

  زدودن ننگ 

 ن گذشته اين يک ننگ بی سابقه سياسی وھويتی است که يک کشوری با ادعای پاسداری ازآ از 
جريان  جاوز کند وخودسرانه مانع تداوم سلطنت وساله ت ٣٠٠٠حقوق بشربه حقوق سياسی ملتی 

کيفيت  رکه درجريان اين ننگ تاريخی قرارداشته بھرن کشور گردد وبايد نسل حاضآق ملی حقو
  .نرا بزدايدآ اثر

   

  سه فرصت سياسي 
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  افرادکشوھا درروابط سياسی با کشورھای ديگر دارای سه فرصت سياسی ھستند يک فرصت
وتحريم شخصيت . يک فرصت دشمنی کشورخارجی استزدولت اوحمايت وعامليت  ینوکر

يری عام دارد عدم ارتباط فرصت که فراگ است ويکھا توسط دولتھای خارجی کشورسياسی 
    .خارجی است کشورھایدول  با  کشور مردم سياسی 

سبب تضعيف موقعيت سياسی شخص درجھان  یدوم –اولی باعث بدنامی ومرگ سياسی فرد ميشود 
 حق ھر نراآ سومی فرصتی است که قانون واعالميه جھانی حقوق بشروشرافت ملی و ،سياست ميگردد

اين حق محروم ودرموقعيت دشمنی  اعليحضرت از ،آمريکاشھروندی ميداند که درطرح وزارت خارجه 
  .قرارگرفته است ايشان يعنی فرصت دوم با آمريکا

ست  واين مھم آمريکارفع حصرازحقوق سياسی اعليحضرت توسط  ن استين تحرير به دنبال نچه که اآ
پايان  و تامين حقوق حقه سياسیپای بلکه بايد به  اعليحضرت گذاشت از آمريکانبايد به حساب حمايت  را

  .اعليحضرت گذاشت تعرض وحصر حقوق سياسی 

  تحريم سالح انحصاري 

امروزه سالح تحريم ھای اشخاص وکشورھا عمال بصورت يک حق شناخته شده بين المللی متاسفانه 
با نفوذ کشورھا وحتی کشوری مانند  و معتبر مده است که شرکتھا وبانک ھای بسيارآ در آمريکابرای 

ا مذاکره مصون مانند وتالش ميکنند که ب آمريکافات تحريم ھای خودسرانه آتيررس  روسيه نميتواند از
 نسبت به اشخاِص  آمريکاديده نشده است که تحريم ھای  ھم نراحل وفصل کنند وتا کنونآبده وبستان  و

   .کشورھا بوسيله حکم دادگاھی معلق شده باشد

ايرانيان شخص اعليحضرت است که اين تحريرمسئله اقدام  سياسی تحريم به دليل وحضورموضوعیِ 
رفع حصر ازفعاليت سياسی اعليحضرت برطبق تعھد قانون اساسی رابرای  آمريکانزديک به دولت جديد 

   .مطرح کرده است

  مشكل طرح  رفع تحريم

  ومحدوديت فعاليت سياسی اعليحضرت طبق تعھدات درقانون اساسی مشروطيت  طرح رفع تحريم
ت البته که بدون مانع وبرخورد بامشکالت نخواھد بود  ومعلوم اس ،که دراين تحرير مطرح گرديد

باعدم موفقيت  مواجه سازد اظھارات مخالف  طرح  که مشکل ترين موضعی که ميتواند طرح را
وشمول  وجود طرح ھنری پرشت  ويا تکذيب  تحريم ھای سياسی اعليحضرت است يعنی انکار

ن باشد که اعليحضرت دراين باره آکننده ميتواند  اميدوار ولی تصور فعاليت اعليحضرتن برآ
قدام ايرانيان برخورد کنند ودبيرخانه ھم اين موقعيت کامال استثنائی را درک ازمجرای سکوت با ا

    .نالين شلنگ تخته نياندازدآکند ومانند مصاحبه فوکس 

  

  ، براي قناعت طرحتشبيه
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اين تحريم درموقعيت  قرارميگيرد آمريکاھمانطور که شخصی ازافراد کشورکه درتيررس تحريم  
 گذار ونزد معدودی ازافراد اثر داخل کشور در ممکن است تحريم شوندهاعتباری وفعاليت داخلی 

ه بروی ودرھاھم ولی درروابط بين المللی ومعامله با کشورھا وبانک ھا تاثيرقاطع دارد ،نباشد
درھای اعتقادی  اگر و، دھم ھمين حالت رادار تحريم اعليحضرت  ن تحريم شونده بسته شود،آ

سلطنت را درھای فعاليت سياسی  که نساخته  طنت مسدود نسازدسلطنت رابه روی گروھی سل
    .بسته است درموقعيت فراگيری  که شايسته اوست درسطح بين المللی خواھد بست که 

رھبرطالبان)  اولين می بينيم حتی کسانی که شھرت بين المللی به تروريست بودن را دارند ( 
ست که اين آمريکاھميت تحريم ا ست  چرا ؟ زيرانھا خروج ازليست تروريست بودن اآدرخواست 

   .قرارداده است خواست را مقدم برھمه درخواستھای رھبرطالبان  احساس واين

که يد آست که برای ھمه اين تصوربوجود ميتحريم سياسی اعليحضرت ھمانند بيماری خوره ا 
 يعنی بی مھری وه بيماری خور تماس با اعليحضرت بعنوان پادشاه ايران گرفتارپيروی ويا 

   .خواھند شد آمريکاغضب 

نگاه کنيد ھمه کسانی که درعين مخالفت با جمھوری اسالمی گرد اعليحضرت جمع شده اند  درتائيد ھمان 
ئيھا نشوند حتی آمريکابيماری خوره  اعليحضرت را رضا پھلوی ميدانند  که گرفتار آمريکاسياست 

زندان ھای  نھا که به کمک مالی شخص اعليحضرت ازآتی يکنفررا غيراين روش نميتوانيم پيدا کنيم  ح
اميد  –برديا قالبی بل اعليحضرت معيشت داشته اند <جمھوری اسالمی فراری داده شده وسالھا ھم ازقِ 

رجوع  به فعاليت نامه ھشدار(تداوم سلطنت است قطع نسبت به  آمريکانھا سياست آقبله سياسی  >دانا
  .شود)

  دو تا شاهد

يک نمونه عمومی ازسرسپردگی شخصيت ھای ايرانی به سياست  مزيه آن ميپردابراکه اکنون شھادتی 
  .ن سبب اعتبار اشارات دراين تحريرخواھد بودآکه توجه به ست آمريکا

    شهادت اول  احمد قريشي

 ) يعنی يکسال قبل از ١٣۵٨اساسی) درسال  تحريم تداوم سلطنت بروال قانونطرح ھنری پرشت 
اياالت متحده  ن عبارت بود از<آومحوراصلی  الم سوگند سلطنت اعليحضرت جريان يافتاع

   .>رابرتاج وتخت ايران برسميت نميشناسد ادعای وی آمريکا

 عليرغم تحريم تداوم وانتقال سلطنت به وليعھد قبول سلطنت فرمودند ۵٩بان سال آ اعليحضرت در.   

ادعای سلطنت قابل عنوان کردن نبوده  وادعای سلطنت ديگرموضوع  به بعد ۵٩بنابراين درسال 
مده مربوط به زمانی بوده که ادعا قابل طرح بوده است نه بعد ازسال آھمانطورکه درطرح ھنری پرشت 

درکالم ديگر اتيان سوگند واعالم سلطنت  ؛که اعليحضرت درمقام سلطنت سوگند ياد کرده است ۵٩
  .رجائی برای ادعا نميگذاشته استديگ
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 > آمريکا= اسناد سفارت  آمريکارابطين مورد اعتماد  ازولی بروشنی می بينيم که احمد قريشی (
سال بعد ازسوگند سلطنت که ديگرجائی برای ادعای سلطنت باقی  ٧يعنی حدود  ١٣۶۶درسال 

. نآ ن قابل طرح است نه چندسال بعد ازآفصل ادعا تا زمان اعالم سلطنت وسوگند  انبوده  زير
وجود نداشته  معھذا احمد قريشی به احمد مدنی   برای سلطنت مدعی با توجه به اينکه ھيچ نھم آ

   >.وخودراھم رضا پھلوی ميداند ادعائی نداردرضا پھلوی < :گفته است

  نکه مسئله ادعای سلطنت بعدآبا  ۵٧درجريان شورش  آمريکااحمد قريشی رابط ومامورسياست 
سوگند سلطنت ديگرمنتفی بوده است معھذا برای نشان دادن خوشخدمتی به وزارت خارجه از

ته اوھم دراظھارات رف بکاررا که درطرح ھنری پرشت  ادعای سلطنتھمان عبارت  آمريکا
  .ستا بکاربردهعيناخود

 ؛ترديد نيست که احمد قريشی که زمانی استاد دانشگاه تھران بوده ميدانسته که بعداز اتيان سوگند سلطنت 
ن آصراحت  ومھمتراينکه اساسا درقانون اساسی مشروطه  به اعتبارديگر مسئله ادعا قابل طرح نيست 

ازھمان  آمريکاز سياست است معھذا قريشی برای نشان دان نوکری واطاعت اقانون فصل ادعا مفقوده 
   .عبارت  ادعای سلطنت دراعالم خودش استفاده کرده است

  ؟ نوكري دراين حد

؟ قريشی رئيس ومسئول دبيرخانه اعليحضرت بوده ويا اينطور ن يافتآ تصورنميکنم بتوان نمونه ای از
ری آ؟ بدھد وايا بايد بجای مقاومت درمقابل طرح ھنری پرشت به اين سادگی آ ،خودرامعرفی کرده است

   .نھا عبوديت ونوکری بيگانه بود چرانهآوقتی شرافت ومردانگی نبود وجايگزين 

  شاهد ديگردريادارحبيب الهي 

او مترجم ھايزر دررابطه با ھايزر وفرماندھان ارتش ودرنھايت  ؛داستان حبيب اللھی را ھمه ميدانيم
ھايزر  شکارآ ت ومذاکرات محرمانه وھرکس ازحقيقت ماموري اجرای توطئه بيطرفی ارتش بود وبيش از

تاريخ  که در را نھاآ اب کرد وگاه ساختن مردم اجتنآ زنده بود از گاه بود تاآبا فرماندھان ارتش وقرباغی 
موکول ساخت ومعلوم نيست چه کرد که  زمان بعد ازمرگشرا به  انتشارش ؛بازگوکرده بودشفاھی 

حد وفاداری حبيب اللھی فرمانده نيروی  مکالمات فاش نشد يعنی و ن اسرارآ چيزی ازبعدازفوت اوھم 
به زمان بعدارمرگش وتبديل جسمش به استخوان پوسيده ھم  آمريکابه  دريائی ارتش شاھنشاھی ايران

. محال است بتوان نمونه ای اين چنين وفاداربه بيگانه عليه وفاداری او به سياست ولينعمتش ادامه يافت
  .منافع کشور درجھان يافت

  غفلت عام 

  درفرصت ديگر

 


