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ﻏﻔﻠﺖ ﻋﺎم و اﺣﺴﺎس ﻧﻨﮓ
اميرفيض -حقوقدان
اسناد مبارزه نشان ميدھد که سلطنت طلبان بطورکلی درمقابل اظھارات احمد مدنی بنقل قول از احمد
قريشی مبنی براينکه >رضاپھلوی ديگرادعائی ندارد< که کيھان لندن آنرا درشماره  ٢٩٧بازتاب داد با
يک غفلت عام بسيارسنگين روبروبودند ،و واکنش موثر والزمی ازخود نشان ندادند ،خاصه به اينکه
روزنامه کيھان لندن عامل انتشاراين خبربود ،و آن روزنامه يک روزنامه موافق با تداوم سلطنت نبود.
موضوع اعالم شده ازسوی احمد مدنی با پشتوانه نقل قول ازاحمد قريشی يک امرکوچک وخبربی اھميتی
نبود که کيھان لندن بدون نيازبه اثبات اصالت خبر ،چه ازنظرذات ومحتوای خبر وچه ازنظرناقل خبربه
انتشاران مبادرت کند.
ھمکاری کيھان لندن با انتشاراين خبراز آنجا که کيھان لندن ازھمراھان سياست آمريکا درشورش ۵٧
ايران بود وھست والجرم درجريان مخالفت وزارت خارجه آمريکا با انتقال سلطنت به وليعھد ايران
نميتوانست بی نقش بوده باشد ،منتظرفرصتی بود که به طرح ھنری پرشت جنبه عملی واجرائی بدھد که
با انتشارخبرمزبور اين کاررا صورت داد.
يادمان باشدکه وزيری سردبيرکيھان لندن درپايان مصاحبه ای با اعليحضرت گفت >رضا پھلوی خودش،
خودش را شاه ميداند< بنابراين کيھان لندن با اين سابقه درنقطه ای قراردارد که ميتوان ترصد او را
برای جا انداختن طرح ھنری پرشت تائيد کرد.
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮﻣﺰﺑﻮر
** اھميبت خبرمزبور ،متوجه انتقال خبرتسليم اعليحضرت به رفراندم سال  ۵٨وپايان نظام سلطنتی
ايران ازطرف شخص اعليحضرت است؛ زيرا ماھيت آن خبرمنقوله ميتواند به آنجا کشيده شود که
اعليحضرت بعد از  ٧سال مقاومت درمقام سوگند سلطنت باالخره درسال  ۶٩به روال شورش  ۵٧و
پايان رژيم سلطنتی ايران قانع شدند وبوسيله احمد قريشی ادعای سلطنت را ازخودشان ساقط فرمودند
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)ازنظر حقوقی عنوان ادعا برای کسی که سالھا برحقی مستقراست درست نيست بلکه درست آن اعراض
ازحق است(.
ديگران ،درماھيت حق سلطنت است که آن حق شخصی نيست که شاه بتواند ازپاسداری از
** اھميت
ِ
آن اعراض کند .سلطنت حق نيست امانت وموھبت الھی است ،بتصريح درقانون اساسی مشروطه
ايران .بنابراين شاه مکلف به حراست از آن امانت است وحق اعراض وامثال آنھارا ندارد مگربه ترتيبی
که قانون اساسی مشروطيت مقررکرده.
** درنقل قول احمد مدنی ازاحمد قريشی توجھی به ماھيت سلطنت نشده است ،وحتی آن کمتر از
موقعيت يک دست لباس گرفته شده ،زيرا لباسی را که کسی سالھاست برتن دارد ويا موروثه است آن
لباس حق ومال اومحسوب است وادعا نيست وفقط اعراض است که ميتواند آنرا بالصاحب سازد.
ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺮح ﻫﻨﺮي ﭘﺮﺷﺖ
** عقيده براين است که آنچه درباال عرض شد احمد مدنی وکيھان لندن واحمد قريشی کامال ميدانستند
و اگر بجای واژه اعراض ادعا رابکاربرده اند ،عالوه براستقبال ازعبارت درطرح ھنری پرشت خواستند
اعتبارطرح مزبورراھم منظور داشته باشند چرا که اگرازعبارت عدول ويا اعراض اعليحضرت ازسلطنت
استفاده ميکردند مفھومش اين بود که الاقل  ٧سال عليرغم طرح ھنری پرشت ،اعليحضرت تداوم سلطنت
را حراست وپاسداری کرده اند درحاليکه وقتی ازعبارت ادعا استفاده شده مفھومش اين است که
ازابتدای طرح يعنی سال  ۵٨اعليحضرت درموقعيت ادعا قرارداشته يعنی ھمان ادعائی که وزارت خارجه
آمريکا استفاده از آنرا برای اعليحضرت تحريم کرده است و در عبارت ديگر طرح ممنوعيت انتقال
سلطنت به وليعھد از ھمان زمان تصويب در وزارت خارجه آمريکا درجريان اجرای بدون وقفه ومخالفت
قرار داشته است.
** ازاين حيرت وتاسف عميق نميتوان غافل ماند که در آن زمان که احمد مدنی نقل قول ازاحمد قريشی
را درکيھان لندن منتقل عام کرد ،حتی يک روزنامه و دستگاه خبری به اصالت خبر روزنامه کيھان
ترديدی روا نکرد ويکسره درمجرای تائيد خبرقرارگرفت وباشتابی فوق العاده مورد قبول وتاسی ايرانيان
خارج خاصه صاحبان رسانه ھا قرارگرفت )تحريرات قبل ونقش قاضی سعيد(.
** سنگرھم از اين غفلت بدورنبود گرچه درشماره ٣٣٢+۶۶مقاله نسبتا مفصلی ارائه داد ولی متاسفانه
ازاين نکات اساسی زير غافل ماند:
 -١ھيچ سند وسابقه ای وجود نداشت که نشان دھد احمد قريشی ازجانب اعليحضرت نمايندگی اعالم
چنين مطلب مھمی را دارد.
 -٢چه دليلی وجود دارد که احمد قريشی چنين مطلب مھمی رابه احمد مدنی گفته باشد .احمد مدنی
که عنوان >کارگزارويارجان برکف امام خمينی< را برای خود برگزيده بود کسی بود که مخالفت
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او با سلطنت وطرفداری ازجمھوری اسالمی شھره عام بود دليلی نبود که احد قريشی چنين مطلبی
را با او درميان بگذارد.
 -٣اعالم چنين مطالبی معموال بايک مصاحبه وھمراه توضيحاتی بعمل ميآيد نه پيغام وپس خوان آنھم
از سوی يکی ازمخالفين برجسته ومشھور سلطنت .آيا اين جريان گويای يک وضع غيرعادی و
احتماال يک تبانی نيست؟
 -۴درست است ،که درتوافقات ،آنکه پيروزاست وتوافق بنفع اوست ،سخنگوئی توافق را عھده دار
ميشود ولی دراين مورد ھيچ سند وحتی اعالم شفاھی نشده که بين احمد قريشی وسيد احمد ،جان
برکف ،درموضوع توافق شده باشد که حاصل آن اعالم کذائی سيد احمد ،جان برکف ،از طرف
قريشی باشد.
 -۵مطلب مزبور يکی ازاساسی ترين مسائل مبارزاتی است؛ نميتواند بدون گفتگوو تنظيم صورت
جلسه وشرط وشروطی ،بيک جمله ختم شده باشد.
 -۶طرح ھنری پرشت وپيامد ھای آن ازجمله ھمين اعالم نقل قول شده از احمد قريشی فعاليت
سلطنت طلبی را درمقابل جمھوری اسالمی بکلی قفل ومتروکه ساخت ،ارتشيان رابی فرمانده و
قانون اساسی مشروطيت رابدون نگھبان وسنت احترام ووفاداری به شاه را معلق ساخت وعجيب
اينجاست که اين مھمات اصال به توجه سلطنت طلبان که رگ حيات سياسی آنھا را وزارت خارجه
آمريکا زده است نيآمد.
 -٧سی واندی سال است که سلطنت طلبان باھدف نجات ايران خودنماشده اند درحاليکه نجات ،در
فعاليت سياسی متوجه ھويت سياسی کشوراست نه ھويت طبيعی ايران و از آنجا که ھويت سياسی
ايران در ٢۵قرن گذشته وازابتدای موجوديت ايران پادشاھی وتداوم آن بوده ،متاسفانه سلطنت
طلبان نخواسته اند به اھميت گروگان بودن سلطنت ومحروميت سياسی اعليحضرت ازنمايندگی
تداوم سلطنت پی ببرند وبه ھمان عبارت نجات ايران دل خوش کرده اند.
اﺗﻬﺎم ﭘﺸﺖ اﺗﻬﺎم
** درطول سی وچند سال مبارزه ھرانتقادی که تصورشود متوجه اعليحضرت شد و آخرين نوبت ،آن
دريدگی ھای بيسابقه بود که ھمراه کلی اتھام ھای بسيار زشت واھانت ھا ازسوی گروھی مدعی سلطنت
طلبی درسھم اعليحضرت! قرارگرفت ولی الم تا کام حتی يک اشاره به مداخله ناموجه وزارت امورخارجه
آمريکا در جلوگيری ازحقوق سياسی وتداوم سلطنت اعليحضرت نکردند .ھمه قسم انجام وظائف سلطنت
را از اعليحضرت خواستيم بدون اينکه به روی مبارک خودمان بياوريم که آمريکائيھا ايشان را تحريم
سياسی کرده اند ،آمريکائيھا قائل به شخصيت سياسی واعتبار ملی برای ايشان نيستند ،آمريکائيھا عليه
تداوم سلطنت جبھه گيری کرده اند وما ايرانيان غافل ھم درک مبحث نميکنيم که ازيک فردعادی تحت
گروگان وتحريم سياسی نميتوان خواستاراقداماتی شد که قانون اساسی تحقق آنرا دراختيارشاه قرارداده
است.
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تابخواھی سازمان سلطنت طلب درست شد يکبارفکرنکرديم وقتی پادشاه ما گروگان است ،تحريم فعاليت
سياسی است ،حال که تمام اطرافيان اعليحضرت راجاسوسان بيگانه گرفته اند ،درحاليکه ميدانيم راه
نجات ايران فرماندھی شاه وقرارداشتن اعليحضرت درموقعيت قانون اساسی است ولی کوچکترين توجھی
به مشکل پيش روی مبارزه نداريم وانگارنه انگارمرتبا کرکری ميخوانيم.
** مااصال نخواستيم بفھميم که تھديد اعليحضرت وخانواده سلطنت درطرح ھنری پرشت چه معنائی
دارد وتاچه حد موثردربازماندگی ايشان ازتکالف سلطنت است واين درحالی است که نسبت به خودمان
خيلی خوب وحساس درک موقعيت ميکنيم ودرمقابل تھديد ويا تحريم ھائی حساس وزود تسليم ھستيم.
برای دريافت مستمر حقوق بازنشستگی ويا امکان رفتن به ايران خودرابه مبارزه نزديک نميکنيم –
ھمه ما که در کارمبارزه ھستيم اگربايک اخطارسازمان ھای اطالعاتی آمريکا روبروشويم جا خواھيم زد
ولی درعين حال ھيچ سھمی ازاين تھديدات وتحريم ھا برای اعليحضرت قائل نيستيم.
ﺷﻬﻮد رﺳﻮاﺋﻲ
** دريک برنامه از آقای سکوئی ديدم که سخت اتھاماتی را متوجه اعليحضرت ساخته بود ،دقت کردم
ببينم که آيا اشاره ای به طرح ھنری پرشت وگروگان بودن سلطنت ومقيد بودن اعليحضرت درچھارچوب
تحريم سياسی ميکند ،که البته انتظار بيھودی ای بود و خير نکردند ،زيرا رسانه ھای گروھی وبيشتردست
اندر کاران ،ترجيح ميدھند که خط قرمز سياست آمريکا نسبت به اعليحضرت را رعايت کنند خيلی وقاحت
و نامردی ميخواھد که انسان بداند که فرماندھش دراسارت وگروگان وزارت خارجه آمريکاست وحق
فعاليت سياسی درتکليف قانونی خود را ندارد معھذا اورابباد تحکم بکشد.
ﺗﻴﻤﺴﺎرروﺣﺎﻧﻲ
دربرنامه اقای شھرام ھمايون وتيمسارروحانی ديدم که روحانی که مدعی بود بعد ازاعليحضرت ھمه
توجھات واميد مردم به اوست مدعی شد که >رضاپھلوی نميخواھد کسی را دعوت به ھمکاری کند ومايل
است خودش مطرح باشد<.
تيمسارروحانی که يک نظامی است البد اين راميداند ،کسی که گروگان است ودرتحريم سياسی کشور
ديگری وباقدرتی قرارگرفته انتخاب خدمه وھمکارومشاور ونگھبان با شخص گروگان شده نيست با قدرت
گروگان گيراست ،چه کسی ميتواند ادعا کندکه کسانی که اکنون درخدمت سياسی اعليحضرت ھستند منتخب
خودشان ميباشند .آيا ديده ايد که شخص گروگان ،نگھبان ومنشی خودش را خودش انتخاب کند.
تيمسارروحانی با آنکه دقيقا ازطريق تيمسار اقصی درجريان طرح ھنری پرشت قرارگرفت درتمام مدت
کوچکترين اشاره ای به طرح مزبور وسلب حقوق سياسی اعليحضرت نکرده است ،چرا که ايشان ھم
نميخواھد که خط قرمز سياست آمريکا نسبت به اعليحضرت ناديده گرفته شود.
خودشھرام ھمايون بيش ازھرکس ازدامنه وسيع وحساس اجرای طرح ھنری پرشت آگاه است؛ آيا يکبار
اشاره ای حتی سربسته به آن کرده است ،البته که خيرزيرا رعايت خط قرمز آمريکاست.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎز وﺳﺮﻫﻨﮓ وزﻳﻦ
مدتی سازمان سربازو آقای سرھنگ وزين برنامه ای را دنبال ميکردند که علياحضرت فرح پھلوی درنقش
صدارت رھبری را عھده دارشوند ،غافل ازاينکه علياحضرت ھمانند ھمه خاندان پھلوی ازمشمولين طرح
ھری پرشت ھستند يعنی حق مبارزه سياسی برای حفظ تدوام سلطنت را ندارند.
 -٨اشارات باال که مختصرازبسياراست واجد اين گواھی است که:
** اساسا برنامه اجراشده ازسوی احمد قريشی عليرغم اينکه درتائيد طرح ھنری پرشت بوده ولی
ميتوان گفت که حاصل يک تبانی بين احمد قريشی واحمد مدنی وروزنامه کيھان لندن بوده است ،و اين
يکی از موضوعاتی است که کم وکيف آن جای تحقيق ورسيدگی دارد که بالطبع آقای سرھنگ اويسی و
افرادی که درجريان امر بوده ميتوانند به کشف حقيقت کمک کنند .فراموش نکنيم که تنھا کسی که ازسوی
اعليحضرت برای تصدی دبيرخانه فرمان داشت آقای ھالکو رامبد؛ بود و آقای قريشی اصال ازجانب
اعليحضرت فرمان ويا حکمی برای تصدی دبيرخانه نداشت برعکس درشناسنامه سياسی او ميخوانيم که
از رابطين مورد اعتماد سفارت آمريکا درتھران است) .اسناد سفارت(.
** آيا چنين شخصی )احمد قريشی( با آن سابقه مدد کاری درجاانداختن سياست آمريکا درايران
ميتوانست در آن روزھای حساس ،برجايگاه دبيری دبيرخانه تکيه بزند ،آری مگر فروغی با آن مقام و
موقعيت سياسی بشرحی که درتحريرقسمت چھارم آمده وکسی بود که طرف مشورت با شخص ھنری
پرشت برای طرح تحريم سياسی اعليحضرت قرارداشت ،در مقام رياست دبيرخانه قرارنگرفت که
مسيراجرای طرح ھنری پرشت را ھموار ساخت.
احمد قريشی بعداز آن خيانت به ولينعمت وخدمت به وزارت خارجه آمريکا غيبش زد واساسا اين افراد
برای استفاده ازھمين مواقع ،حمايت وبعنوان رابط مورد اعتماد معرفی ميشوند.
اﻗﻮي دﻟﻴﻞ
** اقوی دليل درموردبی اعتباری نقل قول ازاحمد قريشی ،آنجاست که اعليحضرت از قبل ازتبانی
مزبور حتی تاسالھای اخير به کرات ازموضع ومقام پادشاھی خودشان اشاراتی چه صريح ويا ضمنی
داشته اند که با جمع بندی بنده به حدود  ٣۴مورد رسيده است  ،وميتوان با اطمينان خاطرگفت اگراعالم
احمد قريشی درراستای تصميم واراده آزاد اعليحضرت بود ،قطعا اعليحضرت دربيان موضع پادشاھی
خودشان احتياط ميفرمودند وصراحت ھای متعدد دربيانات ايشان دايربه تداوم سلطنت وموضع پادشاھی
خودشان بمنصه ظھورنميرسيد.
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم
اين تحرير دربسترانصاف قرارنميگيرد ،اگرنويسنده آن اقرار و اعتراف نکند که سلطنت طلبان دين تاريخی
درخورشأن ومقام وموضع
و اخالقی خودرانسبت به تداوم سلطنت وشخص پادشاه ادا نکردند وکاری که
ِ
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تحريم سياسی اعليحضرت وخانواده ايشان بود ازخود نشان ندادند ،و در مقابل تصميم وزارت خارجه
آمريکا که آن تصميم فاقد مبانی حقوقی مستتردرحقوق اداری آمريکا وضوابط حقوقی حقوق بين الملل
است اقدام بسزائی ننمودند.
نميدانم سلطنت طلبان ،سھيم دراين شرم عمومی را ميپذيرند ياخير ولی بنده با سرافکندگی تمام آنرا
ميپذيرم ودرک اين ننگ را نميتوانم ازخود دورکنم که مالھای ايران بنحوی درحمايت وھدايت وکمک
بيگانه عليه ھويت ملی ما وتداوم آن برخاستند وما مخالفان مالھای ايران درخارج ازکشور به دور از
تھديدات جمھوری اسالمی وبا داشتن آزاديھای سياسی درکنار آلودگی به افکارومردان ايرانی عامل
آمريکا فروزندگی تاريخی تداوم  ٢۵٠٠ساله سلطنت ايران را ناظربوديم و آخی نگفتيم.
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
موقعيت ما سلطنت طلبان درمقابل تحريم سياسی اعليحضرت وتحميل عدم قبول انتقال سلطت وتداوم آن
ھمانند تشبيھی است که اکنون درطبق اخالص تقديم ميگردد:
ی نوعی ،متصرف ملکی ھستنيد از آباء اجدادتان بشما رسيده )تشبيه سلطنت( يک
فرض کنيد که شما ِ
شخص زورگو وبرخالف قانون وحق ادعا ميکند که شما حق استفاده از آن ملک اجدادی را نداريد )طرح
ھنری پرشت( شما مقاومت ميکنيد وبه اظھارات او اھميتی نميدھيد )رفتاراعليحضرت( پس ازسالھا يک
کسی که باشما آشنائی دارد؛ بدون داشتن نمايندگی ووکالت به نزد يکی ازدوستان آن مرد زور گو ميرود
)احمد قريشی( و ميگويد >شما به آن ملک ،ادعائی نداريد< .اين خبر در جرايد منتشرميشود وشما که
مالک ملک ھستيد و ياران وھمسايگان شما که ميدانند که آن ملک حق شماست سالھای سال به آن تجاوز
و زورگوئی )طرح ھنری پرشت( ھيچ اعتراضی نميکنند وسی وچند سال ازاين جريان تجاوزميگذرد و
يک روز امکاناتی فراھم ميشود که ميشود ازشر مزاحمت ھای آن زور گو خالص شد ،آيا تصورميکنيد
که آن روز ِاحتمالی ،استقرار بر اريکه سلطنت براساس تداوم سلطنت وقانون اساسی مشروطيت ممکن
است يا آنروز سلطنت طلبان با اعتراضات حقوقی که درصدر آنھا سکوت وتطبيق مورد با اعراض است
مواجه خواھند شد؟
بنده نميخواھم ودرصالحيت کارسياسی نيست که بخشھائی از آن سنگھائ عظيمی که درمقابل حقانيت
تداوم سلطنت در آن زمان بکارگرفته خواھد شد ازھم اکنون از آن بازديد کند ،ولی اين تکليف رادرمقابل
خود ميبينم که سلطنت طلبان را به آينده بسيارسختی که درمعابرحقوقی استقرارسلطنت به مناسبت اين
سربھوائی وبی اھميت دانستن اثرات حقوقی طرح ھنری پرشت درمقابل آنھاست آگاه سازم.
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮد
استراتژی اعليحضرت درمقابل طرح ھنری پرشت دورزدن تحريم سياسی ايشان بود که درفرصت آتی
باتفاق به آن نگاه ميکنيم.

