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  شاه  زدائي

  وجبهه تهاجم طرح هنري پرشت
  نادقوقح -ضيفريما

برنامه ھای خاصی به اجرا  ريامھرآگذشت شاھنشاه  ھمانطور که استحضار داريد بمناسبت سالگرد در
ن آ ن قدری ازتوانست مفتخربه شنيد ھم ارادتمند يکی ازاين برنامه ھا که اين کوچکترين  ؛گذاشته شد

  .ن استفاده کردمآ که بھمت جاويد ايران ازبود  »من وتو«د برنامه وشب

دراين برنامه موضوع بسيارحساسی مطرح شد که برای بنده که درجھت طرح ھنری پرشت وسواس 
   .شود با ايرانيان به اشتراک گذاشهن شد  که موضوع آ ان دھنده بود وتصميم برتحقيق دارم بسيارتک

  موضوع چيست

گفت کيھان که با شادی مرگ   ١٣۵٩مرداد ماه سال اگوينده برنامه  به نقل ازکيھان تھران مورخ پنجم 
   :تظاھرات مردم تفصيل نشان ميداد نوشت از شاه را اعالم ميداشت و

  >رادرتمام صفوف ازبين ببريم زدگی شاهو  بايد  ھستيمزده  ما شاه<

 ازبسياری وعلل  مده ھاآو پيعنوان پر محتوا وپرمعنائی است که علت وانگيزه طرح ھنری پرشت 
  .ميسازد شکارآبراحتی   را کشور جريانات خارج از

به اين معناست که تاروپود جامعه ما  ازالياف شاه دوستی واحترام به شاه وقبول  ،"ه ھستيمدشاه ز" ما
ن آفالنی شراب زده ھست يعنی  ھمانطور که وقتی گفته ميشود .الھی بودن موقعيت شاه بافته شده است

بودن ھم ميتواند به اين معنی گرفته شود که  شاه زده ،شخص نشئه شراب واحاطه درقدرت مستی است
  .واستثنا پذيرنيستند )خرابات چه به معنای فلسفی ويا لغوی( شاه ھستند تاخراب مردم ايران مست و

اسالمی واحترام به  ميشود جامعه ما اسالم زده است يعنی تاروپودش ازباورھایھمانطور که وقتی گفته 
  .ھم ھمينطوراست شاه زدهتنيده شده است  جامعه  اسالم

ھندرسون  د انتشاريافته گزارشی است ازمرداا ٢٨که ازرستاخيز  آمريکااسناد وزارت خارجه  در
مشورتی داده به اينکه ميتوان با کودتائی به او تکليف  آمريکادرتھران که وزارت خارجه  آمريکاسفير

 و ھندرسون جواب ميدھد بدون فرمانعليه شاه ومصدق  مشکل مخالف شاه با عزل مصدق را حل کرد 
گزارشی ازساليوان به وزارت  آمريکادراسناد سفارت   .پشتيبانی شاه ھيچ عملی درايران ممکن نيست

يان فرد گرا ھستند واين فردگرائی تنھا متوجه شاه ايران< :ن نوشتهآ ن دراکه ساليو ست آمريکا خارجه
شاه  به ايران اعزام با برنامه سلب وفاداری ارتشيان ازاين گزارش بود که ھايزر  بعد از > واست وبس

ن واژه جامعه شاه آتعبيرکرده درحاليکه درست  جامعه شاه زده جمھوری اسالمی به را واقعيت  اين .شد
   تحت قدرت معنوی شاه ايستاده ويا حرکت ميکند  جامعه ای که يعنی گراست 
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داب آورده شد تا قبول کنيم که مسئله شاه گرائی ما ايرانيان تنھا درفرھنگ وآاين اشارات بدان جھت 
   .باشندين واقف مآورسوم مانيست خارجيان ھم کامال به 

  جمهوري اسالمي وشاه گرائي 

ملت ايران خاصه درواژه مــــــــا که  )شاه گرائی(بزرگ وحساس جمھوری اسالمی به شاه زدگی  درکِ 
اين صراحت وروشنی  ھم شامل ميشود ھيچگاه با خوندھای جمھوری اسالمی ونويسنده کيھان راآکليه 
 يد که فکر ميکنم اگرآنقدر استفاده اين واژه بنظر عجيب ميآ. ديده نشده استنان آھای سابق  گفته در

زيرا  ؛اين واژه پرمعنا استفاده نميکرد ازکيھان  ران نبود ھرگزدرگذشت شاھنشاه اي ھيجان ناشی از
  :ی مواجه ميشدمعضل هبجمھوری اسالمی با اين 

  معضل به اين معنا 

بشود مفھومش اين است که  شاه زدگی جمھوری اسالمی قبول داشته که جامعه ايران بايددرحاليکه  
   .استجامعه ايران زير چترشاه گرائی وشاه دوستی قرارداشته 

عليه  ش؟ ماھيت اين شورش ميشود  شوروائی ميتواند داشته باشدشورش عليه شاه چه معنا ومحت پس
وجيه است ن شاه چگونه قابل تاطرافياکشتارھای  پس. حقی که درجايگاه مردمی خود قرارداشته است

رش عليه چنين شاھی يا شوآ ؟عليه شاه به شورش وادارشود دباي چراراست ن شاه گبُ  جامعه ای که از
ميتوان  چگونهن شورش ضد شاه آبه نھم رواست يعنی ايرانی شاه گراست آبرعکس  که جامعه گراست و

  ؟مشروعيت داد

  وامــــــا بعد

اين فصل روحی وفرھنگی واخالقی مردم ايران نسبت به شاه ازھمان لحظه  گاھی ازآجمھوری اسالمی با 
وزارت  بدرگذشت شاه بتصوي طرح ھنری پرشت که يکسال قبل از و ،درگذشت شاه بفکر شاه زدائی افتاد

 لماوع( ،داشته است ارقرجمھوری اسالمی درجريان طرح مزبور حتم  بطور ه بود ورسيد آمريکاخارجه 
ی محکم ودرجھت طرح شاه زدائ استفاده از در جمھوری اسالمی راموقعيت  )دندربيم ولج ارنآ یسيلگنا

 ،تداوم سلطنت مسير حرکت در ازوممنوعيت  تحريم سياسی وليعھد وقتکه   چرا .ھنری پرشت قرارداد
 بود ھم  فرھنگ وسنت وقانون اساسی مشروطيت ايران زدانی از ھمان شاه برگيرنده در نآوم وسيع مفھ
اجرای طرح شاه زدانی به اقدام  جمھوری اسالمی به  و ،درگذشت شاھنشاه گفت باواقع ميتوان  در و

  .ه شدی پرشت دامنه اجرائی دادرطرح ھن

   ابعاد سياست شاه زدائي 

ايران بشدت فوق العاده ای فضای جمھوری اسالمی در ،پس ازدرگذشت شاھنشاه ،سياست شاه زدائی 
 وتوجه اتھامات سنگين مذمت شاھان پھلوی اسالمی دربجريان افتاد وکتابھای بسياری ازسوی جمھوری 

ی ائشت فراگيرشاه زدنَ  اما قابل تامل وتعجب ،نھا اشاره شده استآدرنشريه سنگربه  به چاپ رسيد که
ن چيست تا جائی که نيويورک آکه کمترکسی ميدانست علت  ،سخنان اطرافيان وخود اعليحضرت بوددر
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البته کمتروشايد ھم ھيچ ايرانی خارج   .»ه جنگ برخاسته استرضا پھلوی با پدرخود ب«تايمز نوشت 
چرخھای طرح ھنری پرشت است که به  بی اعتبارکردن شاھنشاه ی ازکشور نميدانست که زيراين بلوا

  .رامی ميچرخد وبوسيله اطرافيان اعليحضرت مديريت ميشودآ

  جمهوري اسالمي وتهاجم به وليعهد

نگاه به اسناد مبارزه وانتشارات جمھوری اسالمی نشان ميدھد که جمھوری اسالمی ھيچ تھاجم اخالقی  
بيک  ادای سوگند ھم بکارنبرد وحتی بعد از سلطنت قبل ازسوگند رضاشاه دوم را نسبت به اعليحضرت

متوجه ايشان نساخت را  ويا فتوائی لبه تيرحمله ھای تھاجمی ،ميز اکتفا کرد وطيق انتظارآنصيحت  بيانيه
نيم وکيھان تھران که درواقع بيان کننده احساسات عمومی جمھوری اسالمی است درحد تخصيص عنوان 

   .قناعت کرد پھلوی

نشان ميدھد  ؛نھا منظم ميگرددآ رشيو سنگرمنعکس است واين تحرير با استفاده ازآ ھمان اسناد که در
 سازی نسبت به شاھنشاه از افترا تھاجم و ،ن نيستآکم به داليلی کامال روشن که نيازی به طرح  ،که کم

 به تعبير(  توجه ايرانيان به شاه طبيعی خالء حاصل از بطور و ،برنامه جمھوری اسالمی خارج شد
ن به شاه = اصل متکی بودن ايرانيا( ) متوجه اعليحضرت رضا شاه دوم شدزدگی جمھوری اسالمی شاه

   .شاه گرائی)

   مشكل جمهوري اسالمي 

ھمانطورکه شاھنشاه ايران را ھدف اتھامات وفحاشی ھا ساخته بود ھمان  ،ی اسالمی نميتوانستجمھور
نگرفته بود واتخاذ يک جبھه تازه  اين مقام قرار رويه رانسبت به اعليحضرت اتخاذ کند زيرا سالھا در

و ترس  ھراسو برای اعليحضرت  فوق العاده يک موقعيت سياسی  نمدآبوجود  عليه ايشان دليل رشد و
  .چنين امری استقبال کند نست  ازھوری اسالمی نميتواوجم برای جمھوری اسالمی ميشد 

نھا نيست آمتوجه  ،ناحيه شاھان پھلوی درخاک خفته خطری از ھيچ  مھوری اسالمی ميداند که اکنونج
 ی ونبلکه تنھا محبوبيت وپاکدام ،نه اقدامات احتمالی ونظامی اعليحضرتميدھد  را نچه که نويد خطرآ و

  .وايران دوستی اوست ت عاليه وتحصيال صيت سياسیروحيه انسان دوستی وشخ

    پادزهر جمهوري اسالمي 

ايجاد يک جبھه مشخص با مشارکت گروھی ازسلطنت طلبان افتاد   سالمی بفکراينجا بود که جمھوری ا
ويا درک علمی  چه بصورت سنتی ن اعتباراتی که مردم ايران برای اعليحضرتآبرای پايمال کردن ھمه 

زيرا وقتی گروھی شھادت دادند که صفاتی که مردم درشخص معينی ميپندارند واقعی   ؛قائلند سياسی  و
 منسجم دراخالق و ،مرد< ؛بقول فيلسوفی. دميگرد غازآتوجه مردم  ت ازن شخصيآبالطبع افول  ،نيست

   .ن اخالق نبود مردانگی ھم نيستآ > يعنی اگرشخصيت مردانگی است

د که ضمن تجليل ن اين بوآ زبور که بوسيله اميد دانا نامی براه افتاد شيوه خاصی را بکاربرد وجبھه م
بايک رشته اقدامات  يعنی ،دنبال کرد ار بود جمھوری اسالمی مورد نظر ی را کهھدف ،شاھان پھلوی از

حقيرقرارداد که درتحريرات سابق به شرح رفته اعتماد عمومی ايرانيان رابه اعليحضرت ھدف تخطئه وت
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 دراينھا ھمه  و ،ادداعليحضرت رضاشاه دوم را سخت مورد تھاجم قرار ؛سلسله اقدامات واظھاراتی با و
شنا آواقع تجليل ازشاھان پھلوی پرچمی  در و شاھان پھلوی صورت گرفت  وپرچم تجليل از شعار زير

  .ومقاومت بکشندودست ازمخالفت دوری نکنند احساس غربت  ن پرچمآبود که سلطنت طلبان به احترام 

سرنيزه  رب باعمروعاص بنا برپيشنھاد طرفداران معاويه  که درست ھمانند جنگ صفين بين علی ومعاويه
    .دننھا شدآمانع مقاومت ن آقر کردن

  به نيابت ازجمهوري اسالمي 

ت متوجه يالنه ای که جمھوری اسالمی نخواست ويا نتوانساتھامات وتوھين ھا وفحاشی ھای رذ تمام
به اعليحضرت رضاشاه ومنتقل مل ودربست بوسيله جبھه اميد دانا منتسب بطورکا ،شاھنشاه ايران کند

 ،بودندپای طرح ھنری پرشت که اطراف اعليحضرت را گرفته  کمال تعجب ھمان ھزار در و ،دوم شد
سازی  ن جبھه که بنمايندگی جمھوری اسالمی برنامه را کارآ که اعتراضی نسبت به رفتار ندنگذاشت

راه سکوت ناحيه دفتراعليحضرت وچه ازجانب گروھھای سياسی سلطنت طلب  يد چه ازآيکرد بعمل م
ھمان  نصراحمدی دکتربنام اين سکوت وبی توجھی اين شد که پس ازمدتی شخصی وحاصل  انتخاب شد 

   .است مطرح کردهھمراه اتھامات ديگر برنامه ر ابه کيفيت تازه ای وبا استفاده ازھمان الگوی اميد دانا 

   .>يد گزيده تربرد کاالآچو دزدی با چراغ < نورده است شده اسآنطور که خود او درنامه اش آ و....

  خدمت جبهه تهاجمي به طرح هنري پرشت

 و ھمان فصلپرشت  تامين کننده  جبھه تھاجمی به اعليحضرت رضاشاه دوم درکنارطرح ھنری 
 نرا مطرح ونگرانیآشاه درقاھره دگی است که جمھوری اسالمی بمجرد درگذشت شاه ز برنامه

  .نرا اعالم داشتآاز

 طرح ھنری  . اگربھه تھاجمی عليه اعليحضرت ضعف طرح ھنری پرشت را برطرف ساختج
پايان  ، يعنی سلطنت رارسميت تداوم رژيم سلطنی ايران بود وھستپرشت  مربوط به صالحيت و

سياسی درجھت تداوم سلطنت  وم ازفعاليتو بھمين دليل ھم وليعھد وقت را محريافته ميدانست 
ه اين واقع ب در ولی طرح مزبور توجھی به صالحيت وشخصيت وليعھد نداشت  و کرده بود،

 ،ن نکرده بودآاعليحضرت وقضاوت نسبت به خالتی درشخصيت ترتيب طرح ھنری پرشت ھيچ د
 ضرت ميتوانست ه ميشد  اعليحعليه اعليحضرت برداشت آمريکازمان که تحريم ھای سياسی  ھر و

    .درمقام وجايگاه سلطنت ايران قرارگيرند

ن وجھه سلطنت طلبی داد وبه تائيد سلطنت طلبان آد وبه شو، فصلی را گولی جبھه تھاجم به اعليحضرت
کالمی  در و زيرسوال قرارگرفت  اعليحضرتالحيت به معنای عام  وخاص کلمه اساسا ص کهھم  رساند 

  .شداعليحضرت  تبارنا خوشايند  سلب صالحيت واع

موقعيت ومقام وجايگاه سلطنت نميتواند فراگيرنده و پذيرای  ،ورد جبھه تھاجمآو دست براساس برنامه
اين است خدمت بزرگ وغير قابل تصورجبھه تھاجم  ؛شخصی باشد که دارای صفات واتھامات زيراست

  .به جمھوری اسالمی وطرح ھنری پرشت
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بينيد که چگونه زمينه عدم تعلق جايگاه نوقت بآ مده توجه کنيد وآبه ليست کلکسيون فحاشی ھا که درزير
واين برنامه چگونه پايه ھای حقوقی متزلزل صالحيت فراھم ساخته اند  نظر سلطنت رابه اعليحضرت از

   .وبی اعتبارطرح ھنری پرشت رابه مبانی وصالحيت اخالقی وملی پيوند زده است

   :تحرير نميخواھد گفته باشد که جبھه تھاجم موفق شده است ولی ميگويد وعقيده دارد که اين

  اگرپرشود برکه ای ازگالب      سگی چون فتد ميشود منجالب

  كلكسيون  فحاشي ها 

 احمدی قای نصرآ) به جھت اينکه ازسوی شناھارمھ و اميد دانا( جبھه تھاجم یکلکسيون فحاشی ھا
   :ورده ميشودآبه اينجا  ن به روزآکامل  اضافه مورد وتعداد شده است استقبال و

  كلكسيون فحاشي ها واتهامات به اعليحضزت

 -۵ –بيکاره  -۴خواستاری مرگ شاه  -٣دشمنی با ملت ايران ٢-دشمنی با موجوديت ايران  -١
بی شرف  -١١-خائن  -١٠-پول پرست  - ٩بيسواد   – ٨کوته بين  – ٧ –احمق  -۶ –شارالتان 

 -١٨-غيرقابل اعتماد  – ١٧ -حقه باز١۶-عروسک  -١۵-پشه -١۴مفتضح   -١٣-بروآبی  -١٢
 کسی که بعلت تنھائی چاره ای جزکوبيدن سرخود را به ديوارندارد -٢٠-خمينی دوم  -١٩دروغگو 

درود برمردمی  -٢۵ -غرورخدا ازبابت  -٢۴ –بدجنس  -٢٣-نااليق  -٢٢ –قضوالت انسان  -٢١
 -٢٧–رضا پھلوی پشت به ميھن کرده  -٢۶ –که درفيس بوک به رضا پھلوی توھين ميکنند 

زادگان آ -٣٠  -شاه سلطان حسين ما – ٢٩-جيره خوارشيوخ عرب  – ٢٨ –ناتوان  و کجرو
تف ھرچه دھاتی است براين بی  -٣٣رضا پھلوی بی غيرت  – ٣٢ –برويش تف انداخته اند 

نماد بودن اعليحضرت ھم  -٣٧(-بی پرنسيپ   -٣۶  -مترسک -٣۵-ناپھلوی  -٣۴ -غيرت
برای  -٣٩ -درراستای ميھن قرارندارد -٣٨> یالکی ومجازی بودن نماد مل< ؛زيرسوال رفت

 .)مدهآتقرييا عمرش ھم بسر -۴٠ –سلطنت ھم تربيت نشده 

به  دانا وجبھه تھاجمِ  اميد قای نصراحمدی است که اخيرا درراه تبعيت ازآ تتبعات داخل پراتز از
 مدعی است با مھرودوستی و او  درحالی که اعليحضرت مفتخربه خدمت وبيعت با اميد دانا شده 

  )وای به ديگرانباجان وروان دست برادری وپيمان با اعليحضرت داده است (

که دارند ی تمام قدوباتمام ھويت  سياس قای نصراحمدی  خواھند فھميد که چگونهآکی اين حضرات خاصه 
    .درمسير جا انداختن اھدف جمھوری اسالمی قرارگرفته اند

  

 


