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  ها فهرست
  

        :آغازين فهرست موضوعي بخش
      ٢  انگيزه و ھدف از تنظيم تزسلطنت گروگان

      ٢  پرسش آقای روزبه و پاسخ اعليحضرت ابتدا
        :بخش اين فهرست موضوعي

      ٣  کليتی درباره برنامه پرسش وپاسخ اعليحضرت
      ٣  سواِل وجود محدوديتھانخستين 

      ٣  پاسخ اعليحضرت
      ٣  يک توجه عقالئی

      ٣  عملکرد سياسی اعليحضرت
      ۴  سوابق سوال درباره محظورات سياسی شاه

      ۴  قای روزبه وپاسخ اعليحضرتآنقد سوال 
      ۵  برداشت از پاسخ اعليحضرت

      ۵    روگان،  نه محظورات سياسیگ
      ۶  فهرست موضوعي تز:

  ٢۶  شاھد ديگر سرتيپ حميد شيرازی  ٧  نخست اسناد سياسی -داليل تـــــز 
  ٢٧  شھادت شھودپايان   ٨    تجزيه تحليل سند مزبور
  ٢٧  قرائن ورويدادھا  ٨   حاشيه ای قابل توجه

  ٢٨  صورت گرفتهھوری اسالمی توافقھائی يابين اعليحضرت وجمآ  ٩  سوالی که ممکن است مطرح شود
  ٢٩  عقب نشينی تا مرز تعرض به فرھنگ  ١٠  يک تکليف ميھنی وتاريخی
  ٣٠  ن ضربه کذائی چه بودآ  ١٠  اھميت اين سند درچيست؟

  ٣١  حاشيه  ١١  رمسيريک سند تاصدو
  ٣١  حاشيه  ١٢  آمريکاتاثير تصميم وزارت خارجه 
  ٣٢  نمونه ھائی از حالت گروگان بودن اعليحضرت  ١٣  موقعيت حقوقی سند مزبور

  ٣٣  نخست وصيت سياسی شاھنشاه ايران  ١٣  پرشتھنری سلطنت طلبان وسند 
  ٣۴  نمونه دوم در گذشت واالحضرت عليرض  ١۴  اليحه ای حضور ايرانياران

  ٣۴  ثار واکنشھاآ  ١۵   الزم به وفاست وبر شماست آنچه 
  ٣۵  واالحضرت عليرضاواکنش   ١۶  اعليحضرتا
  ٣۵   سلطنت ونجات ايرانبرای حفظ  چاره انديشی واالحضرت عليرضا  ١٧  تاسف دريافتی با

  ٣۵   برای ثبت درتاريخ  ١٧  برگرديم به سند مورد بحث
  ٣۶  واالحضرت عليرضا ازقبول عضويت فراماسون ھدف  ١٧  انگيزه تنظيم سندمزبورچه بوده؟
  ٣٧  به فراماسون لندن نسبت به پيوستگی واالحضرت آمريکاواکنش   ١٨  هطرح سربه نيست کردن مبارز

  ٣٧  ضميمه  ١٩  خبری ايشان چنين استشھادت 
      ١٩  نوبت ديگران
      ١٩  فقط اطالعات

      ٢٠  نگاه کنيد مونه ھمنبه اين 
      ٢٠  يک شھادت ديگر

      ٢١  ئيھا از اطالعاتآمريکااستفاده 
      ٢١  نمونه ديگر منوچھرگنجی
      ٢١  سف بسيارانمونه ديگر ھمراه با ت

      ٢١  قای فيروز شريفیآخبرچينی 
      ٢٢  ئی ايرانتالش گروه فرد برای رھا

      ٢٣  به مھندس فرد آمريکاسياسی  پاسخ مامور
      ٢٣  کيھان تھران دررابطه باوقايع ترکمن صحرا

      ٢۴  سرنوشت مھندس فرد
      ٢۴    شاھد ديگر سرھنگ ھاشم کامبخش

      ٢۵  درخواست سرھنگ کامبخش پاسخ ،جاسوسی
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تــز سلطنت گروگان
  

            حقوقدان-اميرفيض

 قای روزبه ازاآدارم  سوال  ن وموضوع گروگان بودن سلطنت ايران راتزی تحت عنوامدتھاست که قصد تنظيم 
درخصوص محظورات سياسی درفعاليت اعليحضرت، فوريت   )١٣٩٠=٢۵۵٠ (ارديبھشت درماه گذشته عليحضرت 

تز  کهبه اين معناست  ،عنوان تز به اين تحرير .مسّجل ساخت و اکنون تز گروگان بودن سلطنت تقديم ميگردد را تقديم تز
است که حقيقت متکی به اسناد وشواھددارد وحاصل يک برداشت تحقيقی  و مقامی استوار ،مقام اثبات واصالت در

  .جايگزين ترديد ونظرھا ميگردد ،وجودی موضوع تز

  انگيزه  وهدف از تنظيم تز سلطنت گروگان

المی توجه توام باممارست دارند، ويا ازبرون بمبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسدرون بسياری از کسانی که چه از
چرا سلطنت طلبان که قطب اصلی وحقيقی مبارزه عليه جمھوری اسالمی ھستند درمانده اين سوال وابھام ميباشند که 

تی مظلوميت ح و واجد مشروعيت، محبوبيت، نکهآ با نھاآھمچنان سرگردانند وپادشاه  ،چنين بريده از نفس وافتاده از پا
ھم نميگيرد وھمه اينھا به اين حساب منظور ميشود که سلطنت طلبان بی عرضه  ندارد وقرار د قراراست درجايگاه خو

پادشاه نيز ازاين اتھام بی نصيب نمی  ،وبروال روابط معنوی شاه ومردم  وبی لياقت ھستند وقدر امانت سلطنت رانميدانند
  .سته ميشودمانند حتی درحدی که باصطالح ھمه کاسه وکوزه ھا بنام ايشان شک

متھم  اين ارادتمند درحدکافی وبيش ازظرفيتم نيشھای سخت اين اتھام راکشيده ام ازجمله درسالھای قبل ھمکاران من مرا
 درباره ام بکاربردند وميگفتند به بی حالی وبی عرضگی کردند وحتی جمله <درکانادا لنگرانداخته وکنگرميخوری> را

گاھم وباشاه آام  نشريه دارم ازاھميت تداوم سلطنت ومسئوليت ووظايف شاه  تو ( من) وکيل خاندان سلطنتی بوده«
   »درگمراھی است ،غيرت وطن کم دارم که  سلطنت درپريشانی ومبارزه ،مکاتبه ھم دارم  فقط ھمت ندارم

  ھمه گويند برويم درسلطان باز است                 ميخندند در وديوار به تنھائی من

گان چراکه وقتی ثابت شد شاه وسلطنت درگرو ،اين ابھام ورفع اتھام از سلطنت طلبان است باتز حاضر دررابطه 
بازگشت  وثابت شد که  شاه وخاندان سلطنتی ودوستان شاه حق مبارزه عليه جمھوری اسالمی و ،ستندھئی ھاآمريکا

می وبازگشت به قانون اساسی مشروطه ندارند واين تز ثابت کرد که ايرانيانی که برای مبارزه باجمھوری اسال سلطنت را
نھا گرديده است آنوقت يک آمواجه وسبب ازبين رفتن  آمريکاجدی  تپيشقدم شده اند بامخالف سلطنت رضاپھلوی و

ميشناسد  رابطه علت ومعلول را ،سلطنت طلبان وموقعيت اعليحضرت ماھيت مبارزهِ  انصاف  درقضاوتِ  محقق با
محقق به اين حقيقت   ><سنگ رابسته اند وسگ راگشوده اند :ميداند که گفته استوعبارت سعدی رامنطبق بامورد 

ماده مبارزه وايفای وظيفه ميھنی بوده اند ولی مانع آبه سلطنت و وفادار وداشته ميرسد که سلطنت طلبان غيرت وحميت 
واين کشور باگروگان گرفتن بوده است که دنيا از دخالتش نگران وملتھب ودست بسته است  آمريکانھا  کشور آگ ربز

   .عمال  به حفاظت از جمھوری اسالمی خود رامتعھد ساخته استن آسلطنت وممانعت از تداوم مشروعيت 

 ن است وبخش دوم تزآقای روزبه از اعليحضرت وپاسخ آاين تحرير مشتمل بردوبخش است بخش نخست توجه به سوال 
  .گروگان بودن سلطنت است

  وپاسخ اعليحضرت هقاي روزبآ ابتدا سوال

 دفتر تز را ،ميرويم وبعد باتفاق که بھانه تسريع درتقديم اين تز شده است از اعليحضرت قای روزبهآابتدا به سوال 
  .ميگشائيم 
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  :فهرست موضوعي اين بخش
  وجود محدوديتھا * پاسخ اعليحضرت*  يک توجه عقالئی* کليتی درباره برنامه پرسش وپاسخ اعليحضرت * سوالِ 

  قای روزبه وپاسخ اعليحضرت*آلکرد سياسی اعليحضرت * سوابق سوال ِ درباره محظورات سياسی شاه * نقد سوال عم

  .محظورات سياسی برداشت از پاسخ اعليحضرت *  گروگان،  نه 

  كليتي درباره برنامه پرسش وپاسخ اعليحضرت 

برايم ايران ده است به ھمت جاويد پرسشھا وپاسخھائی که درسايت مخصوص اعليحضرت دريکماه گذشته مطرح ش
دار ومھمی ھم ديده ميشود  که پاسخ اعليحضرت، رافع ابھام  اگاه، پرسشھای معن سواالت، ندربي ،ارسال گرديد  باتشکر

  .نميباشدترديدی که سبب پرسش شده است  و

 پرسش روشن ورافع ترديد سخِ بنابراين اگر پا .بمنظور رفع ابھام وترديد ورسيدن به حقيقت است ،معلوم است که پرسش
 مسيری ديگر ويد که آن پرسش بقوت خود باقی است ابھامات ديگری نيز بعنوان سوال بوجود ميآنباشد درعين اينکه 

  .ن ميدان اليتناھی گم ميشودآدر ،حدود بخود ميگيرد که سوال اصلیمنھم ناآ

ولی يقين را جايگزين ابھام وترديِد درسوال است بسيارمتين وحکيمانه پاسخ اعليحضرت به برخی از پرسشھا نکه آ با
   .نمينمايد

  وجود محدوديتها -نخستين مورد

ياشمابامحدوديتھائی درارتباط باتالشھای آبرای من  ھميشه اين پرسش بوده است که  ،اعليحضرت«: ده ميگويدنسوال کن
 خداوند نگھدار »می وجود دارداين محدوديت ھا بھرشکل وفر آمريکاخاصی روبروھستيد وبه دليل حضورتان در

  »روزبه ونکوور -شماوايران باد  

  پاسخ اعليحضرت 

انجام دادم.   فارغ ازموانع ومشکالت پيش رویسی واندی سال گذشته من ھرکاری که ميتوانستم  در  ،روزبه عزيز«
تضاد باسياست ھای خاصی گاھی کارھائی که من به سود مملکتم انجام ميدھم ممکن است درکه  متوجه  اين نکته باشيد

بادرنظرگرفتن اين  –بنابراين اينھا موانعی است که خارج از کنترل من است  باشدخاصی درزمان خاصی درکشورھای 
   »به مبارزاتمان بازنمی دارد توانم باشد برای کمکدر نکته ولی مرا ازانجام ھراقدامی که 

  عقالئييك توجه 

  .اھرميشود اين است که <چرا چنين سوالی مطرح شده است>ين مطلبی که درافکار مشترکمان ظتنخس

رادرفکرانسان براه  یباورنا  نی،  وسواسِ يزيرا انسان تابه شک نيفتد سوال نميکند ووقتی شک وارد ميشود که قرا
ن موضوع مورد سوال ھم آباوسواِس باوِرانسان روبرونشود،  یواگر موضوع ،ميگردد پرسشوسواس سبب  مياندازد و

يعنی کنجکاوی به مطلب ميرسد>   ،ی دارد وانسان از طريق بوي<ھررويدادی بو :ميگويدر نميگيرد. يکی از حکما قرا
بازگوکننده ھمين  <تانباشد چيزکی مردم نگويند چيزھا>  - <رنگ ورخساره نشان ميدھد از ّسرنھان> اينکه گفته شده 

   .رويه معمول وفلسفی است

  عملكرد سياسي اعليحضرت

زادی انديشه واعقتاد آنوسانات واضدادی ھمراه بوده است که  سياسی اعليحضرت درطول سالھای گذشته با عملکرد
موقعيت سياسی اعليحضرت يک  اين وضعيت و ،ايشان ديده نميشود ست درازاد آسياسی که عالمت مشخصه يک انسان 
   .اعليحضرت شده است از ال مزبورن وسواس، سبب طرح سوآورده است  که آوسواسی درباورسلطنت طلبان بوجود 
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 استشمام و نراآمده سالھاست که سلطنت طلبان بوی آامروز بوجود ني ،درباورسلطنت طلبان ناگفته نماند که اين وسواسِ 
   .احساس کرده وميکننده برمبارز نراآناکاری 

 ين تز تاحدودی از پشتوانه ھاوجود محظورات سياسی اعليحضرت ارائه شود که ا اجازه ميخواھم نمونه ھائی ازاحساسِ 
  .برخوردار باشد

  سوابق  سوال درباره محظورات سياسي اعليحضرت

دراجالس واشنگتن که مديران رسانه ھای گروھی ) ٢۵۴۴( ١٣٨۴ماه سال  مردادادر(ضيا)  تابایآقای آ .١
 اعليحضرت چنين پرسش کرد: از حضور داشتند

االخره اگر فشاری ازطرف خارجی ھاروی شماھست بگوئيد لطف کنيد، بما اطمينان کنيد، مابچه نيستيم ب«
«.......  

 قای مھندس شجره که درجلسه مزبور حضورداشت  خطاب به اعليحضرت ميگويد:آ  .٢

  »؟چه مشکلی داريد که بطورجدی وارد ميدان مبارزه باجمھوری اسالمی نميشويد«  

) ٢۵٣١( ١٣٧١ماه سال  در بھمن توان گفت اولين باری که چنين سوالی ازاعليحضرت مطرح شدب شايد .٣
اعليحضرت بعنوان يک ميھمان خارجی  محدوديت ھائی برای پاره  ياآ« قای قاضی سعيد بود که پرسيدآبوسيله 

 ٨۴۶مشروح درعصرامروز شماره  ؟ای از فعاليت ھای سياسی دارند
از اعليحضرت  راھمين سوال  ١۶است بنام فريدون اکبری که درکيھان لندن شمارهازشخصی سابقه ديگر  .۴

 .ضمن نامه ای مطرح ساخت
 درمصاحبه ای با) ٢۵٣٢( ١٣٧٢است که درسال (صدای اسراييل)  سابقه ديگر متوجه منشه امير  .۵

 »؟ياشمابرای رھائی ميھن محظورات سياسی داريدآ« اعليحضرت سوال کرد:
 رگشاده ھمراه باضمن نامه ای س )٢۵٣٨( ٧٨ساالر است که درسال  رياآقای سرھنگ آسابقه ديگر از .۶

ايشان درفعاليت ھای سياسی خودشان بامحظوراتی  ياآ«پرسش کرده بود که  روزه  ٢٠التيماتوم 
  »؟روبروھستند

  
  وامابعد 

بسيار مھم وسوال کليدی است که  ديگر پرسش کنندگان ازاعليحضرت است قای روزبه  که درمفھوم ھمان سوال آسوال 
   .ان ميدھدعلت قفل مبارزه سلطنت طلبان رانش

  قاي روزبه وپاسخ اعليحضرت آ نقد سوال

نه تنھا روشن  ،نيست ، يک پاسخ روشن مورد انتظارقای روزبه کامال روشن است  ولی پاسخ اعليحضرتآمفھوم سوال 
    اين اشاره بجاست که:نيست بلکه کلی ابھامات وسواالت تازه رانيز باخود دارد 

نسبت به ايران  آمريکادر رابطه باسياست  آمريکايت اعليحضرت بمناسبت اقامت درنکه دريافت وآگاھی از موقعآاصوال با
يا آاگر سوال کننده دچارترديد است که  زيرا ؛ن از اعليحضرت وجھه عقالئی نداردآاھميت است ولی پرسش  با بسيار

رت طرح سوال از دراين صو ،ستآمريکاشورکاز سوی  زادی ارادهآاعليحضرت مواجه بامحظورات سياسی ويا سلب 
وجود محظورات سياسی  مانع است تاشخص  فسِ زيرا نَ گرفتار درمحظورات سياسی باشد درست  نيست  کسی که احتماال

   .بتواند حقيقت موقعيت وکم وکيف محظورات  تحميلی به خودرابه پرسش کننده پاسخ دھد

پاسخ  ،نآھای بکاررفته در واژه کاش درعبارات وقای روزبه  دقيقا حالتی دارد که بايد باکنآپاسخ اعليحضرت به سوال 
نکه شخصی که گروگان است وتحت کنترل وسيطره گروکان گيرخشن است آدرست ھمانند   ،حقيقی وروشن سوال رايافت
ھستيد وآزادی عمل شما سلب شده است؟ پاسخی ميدھد که ھم موجب  گروگان ياشماآدرپاسخ به اين پرسش که 
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شنا باشد درک ميکند آگروگان شده  شخص وھم شنونده اگر عاقل باشد وبا روحيه وصحبتھای عصبانيت گروگانگيرنشود
   .زادی دربيان ندارد وگروگان استآ ،که گروگان

   .قای روزبه بخوانندآسه بارپاسخ اعليحضرت رابه سوال  يا و درخواست دارم دوتحرير از خواننده محترم اين 

ياميتوان چنين پاسخ گنگ وپرابھام آشناھستيم وآن آ که سالھاست با يحضرتبعد تطبيق کنيد بافصل بيانات اعل و
از اين راشکاروشفاف ميزنم وايرانيان آمن ھميشه حرفم را « :که ميفرمايند زادی اراده ازايشان دانست؟آرموقعيت راد

خاصی  مدِ اعليحضرت تعّ بوضوح درک ميکنم که  تجربه ونقد مدام بيانات ايشان،اين سرباز بمناسبت  » من خواسته اند
بکار  نراآداشته و ،وباصطالح دوضلعی باشد سان نباشدآ و ن سھل آدرساختن پاسخی که رسيدن به مفھوم اصيل  را

  بسته اند

  برداشت از پاسخ اعليحضرت 

ميتوانستم فارغ از موانع ومشکالت پيش روی انجام درسی واندی سال گذشته من ھرکاری که «فرموده اند  -١
  »داده ام

ياھمان محظورات سياسی نيست؟ به آچيست؟  دربيان اعليحضرت  <موانع ومشکالت پيش روی> مفھوميا آ 
حرکت واين تز دررابطه بااثبات ھمين موضوع   ،دقيقا ھمان محظورات سياسی است  تنطيم کننده اين تز،عقيده 
  .دارد

واندی سال گذشته کاری انجام نداده  سی برداشت منصفانه وسردستی از پاسخ ايشان اين است که اگر ايشان در
بدين دليل بوده که موانع ومشکالت   >ن باشددمگربرای کسانی که شغلشان حرف زحرف زدن کارنيست اند <

  .مانع بوده است ،پيش روی
 که پاسخ را ،يگنال دقت است به شنوندگاِن پاسخس> متوجه اين نکته باشيداعليحضرت درعبارت < ؛تاکيد -٢

  .درعبارات وکلمات وموقعيت من توجه الزم رامبذول داريدسرسری نگيريد و
کارھائی که من بسود مملکتم انجام ميدھم « :نجاست که ميفرمايندآکالم بسيارحساس درپاسخ اعليحضرت  -٣

اينھا تنھا  ،بنابراين، ممکن است درتضاد باسياست ھای خاصی درزمان خاصی درکشورھای خاصی باشد
  .»رل من استموانعی است که خارج از کنت

ن  حفظ تداوم سلطنت آمفھوم وسيع وبی مجامله اين بيان ايشان اين است که اگرکاری بسود مملکت که درراس 
اين اقدامات درتضاد  ،نکردم استن برای سازمان دھی وقيام براندازی رژيم غاصب ايران آوھويت نھادی 

واين ھا  >ستآمريکاا کشوری که ميشود که اين اشاره متوجه  تنھباسياستھای خاص کشورھای خارج است <
است واين  آمريکايعنی اراده وقصد ايشان تحت کنترل سياست خاص  ،موانعی است که خارج از کنترل من است

   .درست تائيد  وجود محظورات سياسی است
ود ايران بس<بيان ايشان  به که رابعنوان نمونه، باور اين سرباز اين است که اگر اعليحضرت بخواھند مواردی

ارائه دھند باب اثبات وجود  >ھست ولی  ممکن است درتضاد باسياستھای خاص کشوری درزمان خاص باشد
  .محظورات سياسی رابه تائيد خواھند کشيد

ئيھا آمريکاارداريد که بارھا وحتی درکتاب اعليحضرت اين اشاره واستعاره ديده ميشود که <چرا استحض -۴
 ھضت بدون کمک وپشتيبانی جھانی امکان پذيرنيست>کاراساسی نميکنند .... واين ن

شواراست که مفھوم کاراساسی وکمک وپشتيبانی رارفع محظورات سياسی ودرنھايت رفع حالت گروگان ديا آ
اساسی مھم تراز رفع ممانعت ھا ازمبارزه اساسی عليه جمھوری اسالمی است؟  چه کار ؛بودن ايشان گرفت

 توسل به خارجی برای اعليحضرت روشن است وبارھا وبارھا ھم درمقاالت و نکه قبح اين عمل يعنیآ با چرا
شرط پيروزی  نراآ وکمک جھانی اميدوار و آمريکاعريضه ھا مطرح شده ولی ايشان ھمچنان به کاراساسی 

  ؟ن گروگان بودن ايشان وکل مبارزه باشدآيا اين عالمتی نيست که مفھوم آميدانند؟  

  ي گروگان نه محظورات سياس

ر گنسبت به علمکرد سياسی اعليحضرت درمسائل ايران درست نيست وامحظورات سياسی بکاربردن واژه  
  .ن بوده استران از سوی ايرانياآاستفاده  بتبمناس تز استفاده ميکند ناي ويا اين واژه استفاده کرده از سنگر
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شرع وياقانون  حکم عام  حکمت ھمانطور که معلوم اس ،محظورات به معنای حرام کردن وممنوع شدن است 
حکم  ،افرادی از شمول خارج شوند مثالش درمورد  محظورات شرعی ،شرع است  مگراينکه درقانون وياحکمِ 

خارج است ودرحقوق مدون،  تعلق حقوق  لاز شمو یروزه است که عام است ولی برای مسافرين درشرائط
  .م ميشوندن محروآاز اجتماعی که عام است ولی  محکومين جنائی 

  
نياز به قانون دارد واگر ممنوعيت  ،زادآی درمعنای ممنوعيت فعاليت سياسی نتيجه اينکه محظورات سياس

نسبت به گروھی بوسيله دولت اجراشود اقدام غيرقانونی وتجاوز به حقوق مردم تلقی ميگردد واگر بوسيله 
عنوان حقوقی ودرست  ،ميتوان محظورناميدنرانآدولت وياشخصيت ھانسبت به يکنفروياچند نفرمحدود اجراشود 

رابطه  بيان کننده  ماھيت،> که  اين عمل درزاد شخص ثالثآراراده ب<استيالی من غيرحق  :ن اين استآ
  .استيرو گروگان گروکان گ

  
   واكنون :

  تز سلطنت گروگان
ئه ميدھم وقرائن وامارات مشھود اراد وشواھبه مدارک  مستندِ  ــزِ ی رادرجايگاه  تاينجانب درکمال تاسف اين نظريه تحقيق

نرامستعد عنايت يافتند به آواگر   و اميد وارم بعنوان دانه ھای کوچک تحقيقی  مورد استفاده محققين ومورخين قرارگيرد
   ن ھمت بفرمايندآباروری 

  موضوع تــز

د وازھرگونه فعاليت سلطنت بوده وھستن آمريکااعليحضرت رضاپھلوی وتمام  خاندان سلطنت  ازلحاظ سياسی گروگان 
  بی ممنوع ميباشندلط

  فهرست موضوعي تز:

        نخست اسناد سياسی -داليل تـــــز 
            تجزيه تحليل سند مزبور
           حاشيه ای قابل توجه

        سوالی که ممکن است مطرح شود
         يک تکليف ميھنی وتاريخی
           اھميت اين سند درچيست؟
            مسيريک سند تاصدور

         آمريکاتاثير تصميم وزارت خارجه 
         موقعيت حقوقی سند مزبور

         پرشتھنری سلطنت طلبان وسند 
         اليحه ای حضور ايرانياران

             تاسف دريافتی با
         برگرديم به سند مورد بحث

         انگيزه تنظيم سندمزبورچه بوده؟
           هطرح سربه نيست کردن مبارز

              نوبت ديگران
             فقط اطالعات

            به اين شھادت نگاه کنيد
           يک شھادت ديگر

          ئيھا از اطالعاتآمريکااستفاده 
            نمونه ديگر منوچھرگنجی
         سف بسيارانمونه ديگر ھمراه با ت

           قای فيروز شريفیآخبرچينی 
         ايرانتالش گروه فرد برای رھائی 

       به مھندس فرد آمريکاسياسی  پاسخ مامور
       کيھان تھران دررابطه باوقايع ترکمن صحرا

     سرنوشت مھندس فرد
     شاھد ديگر سرھنگ ھاشم کامبخش

   درخواست سرھنگ کامبخش  پاسخ،جاسوسی
    شاھد ديگر سرتيپ حميد شيرازی

     قرائن ورويدادھا
  ی اسالمی توافقھائی يابين اعليحضرت وجمھورآ

    صورت گرفته
    عقب نشينی تا مرز تعرض به فرھنگ

  ن ضربه کذائی چه بودآ
  حاشيه+  حاشيه

  نمونه ھائی از حالت گروگان بودن اعليحضرت
     نخست وصيت سياسی شاھنشاه ايران

     نمونه دوم در گذشت واالحضرت عليرضا
    ثار واکنشھاآ

  ای حفظ چاره انديشی واالحضرت عليرضا بر
    سلطنت ونجات ايران
   برای ثبت درتاريخ

واکنش   واالحضرت عليرضا ازقبول عضويت فراماسون ھدف
نسبت به پيوستگی واالحضرت عليرضا به فراماسيون  آمريکا
    لندن

  ضميمه
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********  

  نخست اسنادسياسي  -داليل تز 

 ون کشور انتشاريافته آومسئولين  آمريکاخارجه مقصود از اسناد سياسی اسنادی است که درارتباط باوزارت امور –
   .سان استآ آمريکاسفارت  منتشرشده ن دراسنادآدسترسی به 

 .گرھا شايد دشوارواتالف وقت باشدن سنآخوانندگان اين تز به  واحالهِ  ،استناد شده استبارھا درسنگرھا به اين اسناد 
  .تکليف دارمرا مزبوراسناد به اين دليل اشاره به 

گزارشی است که ازطرف وزارت امورخارجه ازبخشی  مالحظه ميشود آمريکانجاکه دراسناد سفارت آتاند مورد استناد س
) درتاريخ دوم آمريکاعضو امنيت ملی  - Henry Prechtپرشت قای ھنری آ(رئيس دفترامورايران  به امضای آمريکا
درتھران ارسال  آمريکامسئول سفارت لينگن  بروس قای آبرای ١٣۵٨) ٢۵١٨(  سال  مردادا ١١ ر باببرا ١٩٧٩اوت 

   .ھا>  که حداعالی محرمانه بودن است گرديده است  ودر باالی نامه نوشته شده <محرمانه فقط چشم

درھيچيک از اسناد  ،ھا>  حاکی از اھميت سند است عبارت <محرمانه  فقط چشم
وشايدھم بنده نديدم ھمه  ،که چاپ ومنتشرشده چنين عبارتی ديده نميشود آمريکاسفارت 

گزارش بسيار استثنائی است که  اھميتش دارد واين  اره وسری ناسناد عنوان محرما
زبان  ھا  يعنی نبايد بر عبارت و فقط چشماست اقتضای چنين محدوديت سختی راداشته 

 فقط چشم تا اگر احتماال ضبط صوتی درميان باشد، موضوع نامه فاش نگرددورده شود آ
  .ببينند ورد شوند نراآحرم ھای م

مد ومنتشرنميشد ھرگز محال ومتنع بود که آبدست نميآمريکااگراين سند درسفارت 
. علت مھم بودن ومحرمانه نرامنتشرکندآحتی باگذشت سی سال  آمريکاوزارت خارجه 

   .بودن اين سند رادرھمين تحرير باتفاق خواھيم خواند

  آمريکازارش مزبور گرفته شده که کل گزارش درجلد يکم تاششم اسناد سفارت سندی که درزير مالحظه ميفرمائيد از گ
   .ن قابل مالحظه استآ  ٨صفحه 

               :استناد اين تز چنين ميگويد دِ سند مور

بعيد  ،تاج وتخت پس بگيرد درتشريح موضع مابه ايرانيھا کمک بزرگی است داگر شاه ادعای خانوادگی خودرادرمور«
وی درميان  با اين نظريه را ،ليکن ميتوان درخفا باتوسل به واسطه ھای مورد اعتماد  ١ بپذيرد را اين کار او است که
  ٣ .برای تغيير روش خود سرزنش کند را آمريکادولت  دپذيرفت  بداند که نباين نراآشاه  اگر تا  ٢ گذاشت

 روندداريم که اعالم  رانيان درميان بگذاريم مابايدعلناد صريحا طرز فکرخودراباايشاه ادعای خود راپس نگرفت ماباي اگر
ودراختفا به شاه ودوستانش  تفھيم  ٤ادعای خانوادگی شاه رادرمورد تاج وتخت مردود شمرده است قانون اساسی ايران 

                                               
ويليام شوکراس نويسنده کتاب آخرين سفرشاه، به مقاومت شاھنشاه ايران وعلياحضرت فرح پھلوی دررد پيشنھاد استعفای شاه  - ١

 از سلطنت اشارات صريح وقاطعی دارد ونشان ميدھد که درمکزيک  آمريکايھا درمقام اجرای اين سند بوده اند.

ه به سفرشان به مکزيک دارند وبانقلی که از مذاکره خودشان باشاھنشاه درمکزيک آقای ھوشنگ نھاوندی درکتابشان اشار -٢
(وزارت  Henry Prechtبوجود ميآورد که واسطه مورد اعتتماد طرح ھنری پرشت  آورده اند اين احتمال نزديک به يقين را

 دی بوده است.امورخارجه آمريکا) برای ابالغ طرح به شاھنشاه ايران، از جمله اشخاص، آقای نھاون

تغيير روش آمريکا باشاھنشاه بيمارايران درآمريکا ومکزيک که بی رحمی وسبعيت آن شھره جھانيان خاصه برخی از  - ٣
  .رد پيشنھاد استعفای از سلطنت است ودرست تذکر سند راشامل ميشود سياستمداران آمريکاست نتيجه مقاومت شاھنشاه و
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ای وسياستھای مرسوم درمورد فعاليتھای سياسی اشخاص دار آمريکاکه اقدامات ضدانقالبی مخالف باقانون  ٥  کنيم
  ٦ کرد را تحمل نخواھيم آمريکارواديد موقت در

  تحليل سند مزبور

ن بعنوان مستند يک تز ايجاب ميکند که توضيحات آگرچه سند مزبور نيازی به تحليل وتوضيح ندارد ولی قرارگرفتن  
   .ورده شودآمکمل سند نيز ھمراه سند 

يعنی عليرغم تفھيم به شاه تمام شود  آمريکا اگر تحمل وصبرکشوری مانند اياالت متحده ؛حال درتطبيق موضوع -١
ن تفھيم توجه نکردند وفعاليت سياسی کردند عکس العمل  آنھا به آودوستانش که فعاليت سياسی ممنوع ولی 

يا پای تفھميشان می ايستند و جلوی حرکت سياسی راسد ميکنند واقداماتی ھم ميکنند که اصال آچه خواھد بود 
 آمريکااگردرگذشته تشخيص تحمل  ؟يافقط يک تفھيمی کرده اند فراموش ميکنند حرکت سياسی ممکن نشود
 .ن کشور دراجرای حرفی که ميزند ترديد نيستآمعلوم نبود امروز سماجت 

  حاشيه اي قابل توجه 

فعاليت ھای سياسی ضد انقالبی  آمريکا< :ن اين است که ميگويدآزبورنکته قابل توجھی وجوددارد ودرسند م
   .راتحمل نخواھد کرد> آمريکااسياست بمخالف 

نسبت به جمھوری اسالمی   آمريکامفھوم مخالف اين حکم اين است که شاه ودوستانشان فقط درجھت سياست 
   .ميتوانند فعاليت کنند

بنابراين عدول ازسوگند سلطنت وتبديل خواست براندازی جمھوری اسالمی به استحصال از درون ويادعوت 
 آمريکاميز ويارفراندم وياسرگرمی به مصاحبه ھا ودنباله روی سياست آگيری مسالمت ه ه کنارجمھوری اسالمی ب

                                                                                                                                                     
بطال قانون اساسی مشروطه توسط داريوش ھمايون واعالم عدم ادعای سلطنت از تبديل رضاشاه دوم به شاھزاد وا - ۴

شده است   دهمريکا نامبرآمريکا دررديف رابطين مورد اعتماد آجانب احمد قريشی که احمد قريشی دراسناد سفارت 
  .درارتباط بااجرای طرح مزبور بوده است

مريکا به شاھنشاه ودوستان شاه مبنی برخودداری آست  يعنی اتمام حجت ورده اآواژه <تفھيم> نامه رابصورت اتمام حجت در -  ۵
  .شت سلطنت وحتی مبارزه جدی برای براندازی جمھوری اسالمی  استگاز مبارزه برای باز

از خر پليس جنائی برای بآخروفارغ از جّروبحث ودليل است مانند تفھيم اتھام که حرف آواژه تفھيم درنامه مزبور به معنای حرف 
زاد حاضربه قبول آتفھيم فھماندن اجباری است به شخصی که درحالت  ؛تفھيم باگفتگو وصالح انديشی تفاوت دارد .داشت افراد است

  .تفھيم باضمانت اجراھمراه است يعنی اگر تفھيم شده برخالف تفھيم عمل کند باواکنش تفھيم کننده مواجه ميشود .ن نيستآ
گفته شده <بايد به شاه ودوستانش تفھيم شود>  اکنون اين سوال  Henry Prechtنری پرشت ھمانطور که مالحظه شد درسند ھ

  يادليلی وجود دارد که اين تفھيم صورت گرفته  باشد؟آميتواند مطرح شود که 
   :ری به اين سند استناد ميشودآ
وخطر  ۵٧گزارشی از جريانات شورش  مريکا باعنوان دوستان عزيزآمريکا به وزارت امورخارجه آقای بروس لينگن ازسفارت آ

وبه شاه <........ ماازاستقالل وتماميت ارضی ايران حمايت ميکنيم  ن سند گفته استآگزارش داده ودر ھجوم به سفارت را
  لد يکم تاششم)ج ١٨٩مريکا نبايد درفعاليت سياسی وغيره شرکت جويند (صفحهآکه درھنگام اقامت در ودوستانش تفھيم کرده ايم 

  
تن علت اين است که وقتی تفھيم موضوعی به چند  ،مريکاکه اين سند محرمانه شناخته نشدهآابل توجه اينکه دراسناد سفارت ق

  .<شاه ودوستانش> انجام شد ديگر موضوع محر مانه نميتواند تلقی شود
يد درفعاليت ھای سياسی شرکت مريکا  به شاه ودوستانش تفھيم شده که نباآبوسيله  Henry Prechtبنابراين طرح ھنری پرشت 

  .جويند

ظرفيت انسان درقبول رنج ومشقت  رفتن تفھيم است. تحمل،گعبارت <تحمل نخواھيم کرد> درسند مزبورضمانت اجرای ناديده  - ۶
يبائی نچه که برميل انسان غالب آيد، رنج است. بنابراين عبارت <تحمل نخواھيم کرد> درسند باال اعالم پايان  صبر وشکآاست  و

انجام ميدھد  را نچه که انسان آن حالتآاست واين حالت سبب ميگردد که اراده ازکنترل عقل وقانون وانصاف خارج شود و
نان است که دربيان آتحمل   دنش غيرانسانی، غيرقانونی  باشدوبيشترکسانی که مرتکب جنايات وخشونتھا ميگردند علت ھمان تمام

 .>عوامانه ميگويند <طاقتم طاق شد
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 ومھمتراز ھمه خودداری از وظائف قانونی وسوگند سلطنت  دقيقا ، حمايت از جنبش سبزدرمورد جمھوری اسالمی
ندازی جمھوری اسالمی ھرگز مايل به برا آمريکا .درمورد جمھوری اسالمی است آمريکاموازی والگوی سياست 

زيراميداند که درايران نميتواند باسياست ونفوذ انگلستان درحد براندازی جمھوری اسالمی مبارزه  ،نبوده ونيست
   .کند
  
    :قای استيفيال  از روسای پيشين سازمان سيادرواشنگتن پست نوشتآ

ی نرساند که گروھھای تبعيدی مخالفان رابه حد ،کمک تامک به مخالفين جمھوری اسالمی يک شرط دارد ک«
 »نھا نميخواھد که به چنين کاری دست بزنندآبتوانند برای براندازی جمھوری اسالمی وارد عمل شوند کسی از 

   (کيھان لندن)
  

ازاين طريق باحفظ جمھوری موقعيت ھای از دست رفته رابدست  تا دارد برنامه بازی باجمھوری اسالمی را آمريکا
 ،نھا به نام دوستان شاه نامبرده شده ھمراه اعليحضرت دراين بازیآ شناش خارج از کشورکه ازورد ايرانيان سرآ

  .مشارکت اجباری دارند ،قرارگرفتن آمريکاگروگان بودن ودردائره تفھيم دولت  به اعتبار
   

  سوالي كه ممكن است مطرح شود
  

يتواند مطرح شود که چرا وليعھد با مده اين سوال مآ Henry Prechtپرشت ھنری بابحث تفھيمی که درسند 
مانع اين اقدام  Henry Prechtپرشت ھنری رسيدن به سن قانونی سوگند سلطنت راياد کردند درحاليکه طرح 

  بود؟
  

  پاسخ اين است 
  

دارم وقتی  اخالق ماايرانيان اينجوری است که به اخطار وتذکرات چندان اھميت نميدھيم تا حالت جدی پيداکند ياد
بکارميبردند  وقتی را وياوزارت ماليه اخطاری ميفرستاد کسی اعتنائی نميکرد واصطالح <بگذار درکوزه>  عدليه

  .اداره مربوطه رجوع ميکردند قضيه جدی ميشد به وکيل ويا
   

ن نه از آن وخاصه ممنوعيت حرکت سلطنت طلبی وتداوم آوتفھيم  Henry Prechtپرشت دراوايل مبارزه طرح 
نتيجه اعليحضرت سوگند سلطنت  در و ؛ونه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی جدی گرفته نشدطرف اعليحضرت 
بختيارمبالغ بزرگی به  شاپور جدی وارد مبارزه شدند وبه اقرار واالحضرت اشرف ھم بطور بسيار را ياد فرمودند و

 نيا وعده ای از افسران و (کتاب سی وھفت روزبختيار) تشکيالتی به رھبری ارتشبد اويسی واسالمی پرداختند او
 يا ميتوان گفت که خون فرزند وآ ؛وردند ولی يکباره ھمه فعاليت ھای ايشان متوقف شدآوزراء زمان شاه بوجود 

 رگرام بگيرد؟ از استالين نقل است که گفته اآيا واالحضرت اشرف کسی بود که آ ،فراموش کردند انتقام برادرشان را
   .ف داشتم مشکلی نداشتممثل واالحضرت اشرتن   ١٠من 

  
دارد واين نام کتاب گويای روحيه وقصد ايشان  کتاب دوم واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی نام <تسليم ناپذير> را

به جريان  چه چيزی ميتوانست اين روحيه رابه چنان حالتی برساند که نشانی از تسليمِ  ،مبارزه وعدم تسليم است در
   ؟باشد

  
چه زن شجاعی است. من < :تميزی بمن گفآشاه بالحن ستايش «: تاب بحران نوشته است<ھاميلتون جردن>  درک

درراھرو به شاھزاده «جردن اضافه کرده است   »از دست داده است کشور وپسرش را او از دست دادم و کشورم را
 االحضرت باو –ای صبرکردم ودستم رادراز نمودم وگفتم ازديدنتان خوشحالم  من لحظه، خانم اشرف برخوردم

رامی درحاليکه به آبه  و ،من دست نداد با او ،چشمان سياه تيزش که به برادرش شباھت داشت به من خيره شد
  )٨١(صفحه   ».ر کرداطاق شاه وارد ميشد از کنارما عبو
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 گاھی به نقش ونامردی وعدمآمادگی به مبارزه جدی است نشانی ازآنشان  ،اينھا عالمت  خروش به انتقام است
سرد  توانسته يک چنين انسان قدرتمند را آمريکادرچه حدی تفھيم وعکس العمل عدم تحمل  ،ستآمريکااطمينان به 

  بکشد؟ بکنار و
  

اگرمنظورتان « :ئی به استعفای شاھنشاه ميگويندآمريکاعلياحضرت فرح پھلوی درمکزيک درمقابل اصرار باتلر 
برای ادعای حقوقش سربلند خواھد کرد اگرپسرارشدم چنين  واکنش دولت ايران به استعفای شوھرم است، پسرم

 »پسردوم من خواھد کرد واگر پسردوم من اين کاررانکند يکنفراز خانواده سلطنتی اين کارراخواھد کرد نکند
  خرين سفرشاه)آ ۵٠۵(صفحه 

  
ن عبارت ايشان که ازکالم علياحضرت چه چيزی قابل برداشت است جز اعتقاد به حقانيت وتداوم سلطنت پھلوی؟ اي

> خيلی بامعنی است ونشانی از قصد وعزم جازم به الخ  مناگرپسرم برای حقوقش سربلند نکند پسردوم < :گفته اند
  .حفظ تداوم سلطنت است

   
واقعا فکرکنيم چه چيزی ممکن است ايشان رابه چنين دگرگونی عظيمی گسيل داده باشد که حتی حساسيتی نسبت به 

  .از شادروان واالحضرت عليرضا نشان ندھند انتخاب وليعھد پس
   

يک حرکت سياسی برای قبول رھبری مبارزه   از سوی جامعه ايرانيان  نجلسآيادمان باشد درسالھای قبل درلوس 
موقعيت اعليحضرت بود معھذا مورد  نکه خالف قانون اساسی وآ با ؛از طرف علياحضرت فرح پھلوی انجام شد

  .قای پرويز قاضی سعيد محرک اين حرکت مبارزاتی بود)آگرفت (اعتناء علياحضرت  قرارن
   

   ؟آمريکاورد جز باب  تفھيم وعدم تحمل آخود پرسی کنيم چه نيروئی ميتواند اين دگرگونی رادرعلياحضرت بوجود 
  

 کارادای سوگند سلطنت به مالحظه سخت شدن  زامده است که کارتر ازايشان خواسته بود که آحضرت يدربيانات اعل
  .گروگان گيری کارمندان سفارت خودداری کند

   
يعنی تصميم  وزارت  Henry Prechtپرشت حضرت به تفھيم طرح ين اعلدھمين پيام ودرخواست کارتر توجه دا

  .منتھا  تفھيم سياسی ،خارجه کشورش است
   

 ه تفھيم ھای خطرناک وئيھا برای باز دارندگی شخصيت ھای موثر برای حفظ تداوم سلطنت چآمريکاخداميداند که 
  .جدی کرده اند که ھمه متوقف شدند واعليحضرت ھم بسرعت ترک موضع وعدول از سوگند کردند

   
  يك تكليف ميهني وتاريخي 

  
برای توقف مبارزه سلطنت خواھی  آمريکاتھديد يا تحبيب ويامن  فکرميکنم ھمه کسانی که درمعرض تفھيم و

که يادداشتی از خودشان باقی بگذارند تا از قضاوت ھای عاميانه نادرست مصون قرارگرفته اند  تکليف ميھنی دارند 
  .وحيثيت تاريخی سلطنت وسلطنت طلبان منزه باقی ماند مانند 

  اهميت اين سند درچيست

 ماه بعداز رفراندم جمھور اسالمی است و ۵ است  يعنی ١٣۵٨سال  مردادا ١١بتاريخ سند مزبور نگاه کنيد تاريخ سند  
وکشورھای ديکر عمال رژيم جمھوری اسالمی جايگزين رژيم سلطنتی  آمريکاشناسائی جمھوری اسالمی از طرف با

اين  و ؛چه مناسبتی داشته است آمريکازارت امورخارجه براين اتخاذ چنين تصميمی ازسوی وبنا !ايران شده است
    ا صادرشود؟ھ چشم برای مناسبت درچه حد ازاھميت بوده است که بصورت محرمانه فقط
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آمريکا پياپی  رفراندم جمھوری اسالمی به پايان مشروعيت رژيم سلطنتی! رای داده است ديگر اصرار درحاليکه
  براستعفای شاھنشاه چه لحاظی رامتصوراست؟

 زھم ا حتی نامیبه متن سند نگاه کنيد ھيچ اشاره ای به جايگزينی جمھوری اسالمی بارژيم سلطنتی ايران نشده 
فقط قائمه سند برانتقال سلطنت به وليعھد است به عبارت ديگر نگرانی وانگيزه صدور  اسالمی وانقالب نيست  جمھوری

    .مده استآدرمتن سند   .ميباشدتداوم سلطنت وتصدی سلطنت بوسيله وليعھد ،محرمانه مزبور سندِ 

مقصود از قانون اساسی  >>مرده استروند قانون اساسی ايران ادعای خانوادگی شاه رادرمورد تاج وتخت مردود ش<<
نه قانون اساسی جمھوری اسالمی چراکه قانون اساسی  ،ايران درنامه مزبور ھمان قانون اساسی مشروطه است

بتصويب رسيد ودرحاليکه نامه محرمانه وزارت ) ٢۵١٨( ١٣۵٨ماه سال  بانآ ٢۴جمھوری اسالمی درتاريخ 
ماه قبل از تصويب قانون اساسی  ۴است يعنی حدود ) ٢۵١٨( ١٣۵٨سال مرداد ماه ا ١١بتاريخ  آمريکاامورخارجه 

 قانون اساسی مشروطه ايران بوده که تداوم سلطنت و آمريکاجمھوری اسالمی بنابراين مالک توجه وزارت امورخارجه 
    .ن قانون استآانتقال سلطنت به وليعھد يک روند حقوقی وسنتی 

 آمريکاوزارت خارجه  بکالمی ديگر ؛سنتی نظام پادشاھی رامردود شناخته استاين روند کھن  آمريکاوزارت  خارجه 
مردود دانسته است   را ما اصل وراثت سلطنت درقانون اساسی کشور ،پيشاپيش تصويب قانون اساسی جمھوری اسالمی

   .رن کشوآتفسيرنادرست قانون اساسی  دخالت ناموجه درامورداخلی کشور ديگری ازطريقيعنی 

  7 يك سندتاصدورمسير 

 ،نياز به طی مراحلی از قبيل تحقيق ديآصدور واجرا در سند و برای اينکه به مرحلهتصميم سياسی ومملکتی يک 
نرا تاريخ تصميم موضوع سند آدارد ونميتوان تاريخ صدوروابالغ  نراآوامثال موافقت کارشناسان ومقامات مسئول 

اين  ھا فاصله باشد با سالھا وياماه ،ن دريک سند وحکمآاپياده کردن ب ،چه بساکه بين طرح ويافکروتصميم و ؛دانست
 آمريکاتاريخ تصميم وزارت امورخارجه  (تاريخ سند مزبور) را) ٢۵١٨(  ۵٨ مرداد سالا ١١توضيح نميتوان تاريخ 

دتھا قبل کشيده دربی اعتباردانستن روند حقوقی انتقال سلطنت به وليعھد دانست بلکه تاريخ اتخاذ چنين تصميمی به م
 اينکه درمتن سند ھيچ اشاره ای به انقالب! وجمھوری اسالمی نشده خود قرينه ای است که موضوع مخالفت با ميشود

گرچه  نميتوان تاريخ دقيق چنين   .اتخاذ شده بوده است) ٢۵١٧(  ۵٧انتقال سلطنت به وليعھد سالھا قبل ازشورش 
                                               

  گفت است: Middle East Journalبا روزنامه  ٢٠٠۴فوريه  ١١ھنری پرشت در گفتگويی در  – ٧

 PRECHT: Iran's troubles (we didn't call it a revolution until it was over) had started in January when the 
Shah's people and newspapers insulted Ayatollah Ruhollah Khomeini, and religious students 
demonstrated in Qum at the seminary. A number were shot, touching off a series of mourning 
demonstrations. They began in January and at intervals of three or forty days there would be mourning 
marches, in Tehran, Tabriz, and other cities. Each time the troops would crack down and there would be 
more commemorations for those who were killed. The country was getting out of hand, and the Shah was 
getting nervous. He began promising a more liberalized regime. Unfortunately, people weren't buying 
that. 

I had been concerned about what was happening in Iran. The Embassy indicated some worry, but the 
press, which was not represented in Tehran by American reporters, downplayed the incidents. US papers 
had stringers who we always thought had dual employment, the other employer being SAVAK, the secret 
police. So, the level of concern was muted at best. In June when I came on board, things had, in fact, 
quieted down. The mourning ceremonies had come to an end. There was tension but not recurring 
violence. 

  ک-ح
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رياست جمھوری  زمان  از ،دردست است که ميرساند یولی قرائن وشواھديافت  آمريکاوزارت خارجه  در تصميمی را
   .درايران بوده است آمريکاکندی برنامه مخالفت باتداوم سلطنت وايجاد جمھوری درايران زيرپايه سياسی جک 

 رده وقای ابوالحسن ابتھاج درکتاب خاطرات خود از موضوع تغيير رژيم ايران درزمان رياست جمھوری کندی صحبت کآ
 آمريکاموضوع از طرف اشخاص مختلفی ازجمله ويليام داگالس  که زمانی رئيس ديوان عالی کشور آن<  :نوشته است

>  داگالس درکتاب خودش مراتب فوق راتائيد واضافه کرده است که من باجک کندی مفصل صحبت مطرح شده بود بود
رجک کندی براين ظبود داشت  ن آمريکازمان وزير دادگستری  آنبرت کندی که درار کردم وبامالقاتی که ناصرقشقائی با
  .اوادار به استعفا نمايد> ر او شاه قطع  و از پايه استوارشد که حمايت خود را

  درکتابش نوشته است: قای ابوالحسن ابتھاجآ

ضمن  بنابراظھارشريف امامی <يک روز) ٢۴٩٩( ١٣٣٩حدود سال  درزمانی که شريف امامی نخست وزيرکشوربود«
قای شريف آدرايران اعليحضرت کشوی ميز خود راباز کرد ويک دفترچه به  آمريکاشرفيابی وصحبت پيرامون نقش 

ن دفترچه موضوع آقای شريف امامی به تاريخ شفاھی ايران گفته است <درآ ؛نرابخوانيدآو به ايشان ميگويد  امامی داد
  .»خاطرات ابتھاج) ۵٣۶(صفحه  >ن ذکرشده بودآم درقای ابتھاج ھآنام  تغييررژيم ايران مطرح شده بود و

درقطع تداوم سلطنت ومخالفت باانتقال سلطنت به  آمريکااين شھادت تاريخی نشان ميدھد که تصميم وزارت خارجه 
از  ۵٧ازشورش  پيشسال  ٢٠يعنی ) ٢۴٩٩( ١٣٣٩وليعھد يعنی اجرای قانون اساسی مشروطه درسالھا حدود سال 

   .اتخاذ شده استئيھا آمريکاطرف 

  ،روشن شده باشد آمريکان دستور اداری وزارت امورخارجه آھا در تصور ميکنم که علت محرمانه بودن وفقط چشم
عاليترين روابط دوستی وھمکاری  هدرزمانی محرمانه اتخاذ شده بود ک آمريکازيرا اين تصميم وزارت امورخارجه 

مشکالتی خاصه بی  آمريکان سالھا بطور حتم درروابط ايران وآن درآدن بود وفاش ش وايران برقرار آمريکانظامی بين 
  .وردآاعتباری بوجود مي

 ٢۶ما درمورد چگونگی تشکيل نھضت مقاومت نوشته است < ١۶٠۶٩مھندس بازرگان درروزنامه اطالعات شماره 
وھدف ما ازاين تماس ھايکی زمينه بلکه بابرخی کشورھا کم وبيش تماس داشتيم   آمريکا سال قبل از انقالب  نه تنھا با

  .>يت هللا خمينی بود وديگری برداشتن حمايت کشورھای خارجی ازشاهآسازی برای بازگشت 

تماس گرفته وضمن دادن وعده  آمريکامرتضی بازرگان برادر مھندس بازرگان اعتراف کرده است که باوزارت خارجه 
  حتی نفت ھم به اسرائيل خواھد فروختدوستانه رفتارخواھد کرد و کاآمري اينکه دولتی که توسط جبھه ملی اداره شود با

   )آمريکا(اسناد سفارت  .ميدھد که برپايه قطع تداوم مشروعيت سلطنت بوده است آمريکاشنھادی به وزارت خارجه پي

   آمريكاتاثيرتصميم وزارت خارجه 

قبل از  اسی درانتقال سلطنت به وليعھد که سالھدرعدم قبول روند قانون اسا آمريکاتاثير تصميم وزارت امورخارجه 
  داشته باشد اتخاذ شده ميتوانست دستاورھای زيررا  ۵٧شورش 

باروند انتقال سلطنت به وليعھد ازقوه به  آمريکادرصورتيکه شاھنشاه ايران ترور يافوت ميکردند مخالفت   -الف 
امی وروابط با ناصرقشقائی وجبھه ملی ميتوانست باداشتن ھزاران کارشناس نظ آمريکاو مدآفعل درمي

  .وردآبوجود  گسياست شوم خود رادرتغيير رژيم ايران عملی سازد وياحد اقل مانعی بزر

بازھم  ارتش ويامخالفين شورشيان موفق به سرکوب شورشيان ميشدند  ۵٧درصورتيکه درجريان شورش   –ب 
ن زمان شاه آليعھد روبرو ميشدند وچون دردرانتقال سلطنت به و آمريکامخالفت وزارت امورخارجه  با

بعنوان دانشجوی خلبانی بود   آمريکاان وليعھد ھم گروگ مصر بودند و (کارتر) در آمريکاباتوطئه 
  .ئی ھا درمسيری کم مانع حرکت ميکردآمريکاکارشکنی ھای 
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مھوری راباعوامل خودش مترصد بوده که درھرموقعيتی به رژيم سلطنتی ايران خاتمه دھد و رژيم ج آمريکا  -  پ
   .درمورد جمھوری اسالمی باقی است آمريکاواکنون ھم ھمين سياست   جايگزين سازد (جبھه ملی)

از طرف کشور يکی ازاصول قانون اساسی قبول کشورھا قابل تجزيه نيست وعدم  اساسی نجاکه قوانينآاز -ت
،  زيرسوال ميبردوعھدنامه ھا وقراردادھا از نطر موقعيت حقوقی و شناسائی  ن کشورمدعی راآديگر موقعيت 

   .لذا  سند مزبور ايجاب ميکرده که کامال محرمانه تلقی گردد

نسبت   آمريکانامردی ودوروئی وفريبکاری  ن قطعی ترين سند برآن خاصه محرمانه بودن آاين سند ومسير -ث 
عه است ولی محال وممتنع است  جالبته دخالت کشورھا درامورکشورھای ديگر فا ،به ايران شاھنشاھی است

 خودسرانه و که درعين دوستی وھم پيمانی باکشور ديگری ( ايران ) )آمريکاکه بتوان کشوری رايافت (
يادتان باشد که ھمين کشوری که روند  ؛ن کشور دوست ومتفق رامردود بداندآپنھانی روند قانون اساسی 

 از  ۵٧ماه قبل از شورش  ۶ميداند  در د ميدانست ووليعھد مردوه انتقال سلطنت ب در قانون اساسی را
  .واالحضرت رضاپھلوی بعنوان وليعھد ايران دعوت برای تحصيل دردانشگاه ھوائی کرد

  ؟حدوپدرسوختگي دراين ظاهرسازي 

  دمخوارآدربرابر چو گوسفند سليم      درخفا ھمچو گرگ 

  موقعيت حقوقي سند مزبور

يا تصميم آ ،منطبق باموازين حقوق بشراست؟ البته که خير ،ملت از فعاليت سياسی يا محروم کردن طيف عظيمی از يکآ
ومداخله   آمريکاديگری منطبق باقوانين  ايجاد عدم مشروعيت برای اصولی از اصول قانون اسالسی کشورمحرمانه به 

ه ودوستانش درباره يا تفھيم موضوعی از طرف وزارت خارجه کشوری به شاآحق حاکميت ملی کشورديگر نيست؟  در
  شکار به حقوق تاريخی ملت ايران نيست؟آساله کشورش  يک تجاوز  ٢۵٠٠صرفنطر از حقوق تاريخی وسنتی 

نکه ممنوعيت ھای آبا آمريکا<حتی پس از گروگان گيری کارمندان سفارت  که مطلع ميشويد حيرت ميفرمائيد اکنون
 زادی درآوضع شده بود مامورين ساواما درنھايت  آمريکانگره قانونی برای فعاليت ھای رژيم اسالمی ايران توسط ک

فعاليت داشتند وعليرغم بلوکه شدن وجوھات متعلق به جمھوری اسالمی محدويت ھائی برای سازمان ھائی که  آمريکا
  )١٣٧٨(سنگر اول ديماه   قدرت مالی ساواما راتامين ميکردند  ايجاد نگرديد>

زادانه آ آمريکای  دولت کارتربه مامورين ساوامای خمينی اجازه داده است که درخاک ا –آر  –براساس تحقيقات  آی «
  ربرت دريفوس)  ٢٣۵(کتاب گروگان خمينی صفحه                                                                  »فعاليت کنند

   Henry Prechtپرشت سلطنت طلبان وسند هنري 

ميتوانست در موقعيت گروگان بودن شاه وحق مبارزه  )Henry Prechtپرشت (طرح ھنری از سند سری استفاده 
زادی گروگان ھا آمگرنه اين است که برای  ،رھائی رابوجود بياوردظھا وتجديد ن مناسبت ،سياسی برای سلطنت طلبان

نھا به زمان وزمين ميزنند آن مگرنه اين است که ھم گروگان رفته ھا وھم دوستا ،معمول است که گفتگو ومعامله ميشود
 زادی ھای سياسی برای جھانيان است؟آمدعی رعايت حقوق و آمريکامگرنه اين است که  ،زاد شوندآ گروگان ھا تا

 اين قبيل مداخالت ونقض حقوق انسان ھا مگرنه اين است که اين سند ميتوانست مورد توجه بسياری از کسانی که با
مبارزه سياسی شاه ودوستانشان شروع شود وھمين  زادیِ آن درمراجع خاصی حمايت از آطرح  با مخالفند قرارگيرد و

درمخالفت باتداوم سلطنت  آمريکامقدمه ای برای پايان دادن به وضعيت گروگان بودن رضاپھلوی وابطال ادعای ناموجه 
   ؟ايران گردد

به دادگاه ھای اسپانيا وھرسوراخی که  ليست سازمان ھای تروريستی مگرمجاھدين خلق برای پاک کردن نام خود از
  .؟وبرنده ھم شدند ممکن بود رجوع نکردند 
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  آمريکايعنی وزارت امورخارجه   Henry Prechtپرشت ماسلطنت طلبان ھيچ استفاده ای از اين سند محرمانه ھنری 
 ومداخله درآمريکاقانون  ن گروکان بودن فعاليت سلطنت طلبی وبرخالفآنکرديم درحاليکه اين سند که ماھيت اجرائی 

   .ن کشور اعتباری مسجل داردآومحاکم  آمريکاحقوق سياسی ماست  درجامعه حقوقی 

شاه ومبارزه،  گرفتن ورده  وباگروگانآبرای مبارزه ما بوجود  آمريکاما سلطنت طلبان به مشکلی که وزارت خارجه 
و درتقالی پايان دادن به اين گاه آ )٢۵٢٧( ١٣۶٧ز از سالھای قبل ا ،سياسی ماسلطنت طلبان شده است مانع فعاليت

 ١٣۶٧شھريور ماه سال  ٢٢طرحی رابرای نجات مبارزه تھيه ودرسنگر گروگان بودن مبارزه بوده ايم  واز جمله،
   .تقديم شد ولی درکمال تاسف از طرح استقبالی نشداستحضاراعليحضرت وايرانياران  برای ) ٢۵٢٨(

<طرح اصيل>  تنظيم شد براين پايه بود که اعليحضرت درمسيروظائف  قانونی وسوگند  اصول طرح مزبورکه زيرنام
ن که منطبق با تداوم قانون اساسی وسنت آ. طرح مزبور متضمن  دوقسمت بود يکی فصل حقوقی دنسلطنت قرارگير

سلطنت ممکن مشروطيت بود وقسمت دوم اجرای طرح يعنی برداشتن موانعی که حرکت اعليحضرت رادرمسيرتداوم 
تصورميکنم که اھميت اين مطلب برای  ،سنکر متقبل به اجرا شده بود ،است سازد که اين قسمت دوم که مشکل کار

 ٢٢تاريخ مبارزه وبرائت سلطنت طلبان از بی فکری وعدم درک مشکالت وچاره جوئی، انتقال بخش ھائی ازسنگر
  به اينجا الزم باشد  ۶٧شھريورسال 

****  
  ر ايران ياران اليحه اي حضو

 رزوھایآاز سرغيرت بوطن خواھی، عزت وشوکت سلطنت واحترام به منويات قلبی وا خواھش اين است که اين اليحه ر
ن اعتقاد به حقانيت آھای فردی بدور، وعيار  رضاجوئی خود بدانيد ويقين داشته باشيد که اين اليحه از شبھات و ميھنی

رت رضاشاه دوم است واگرغيراين باشد، اين سرباز به خفت نام واستيالی سلطنت ومشروعيت ودوام سلطنت اعليحض
   .گواه وخداوند راشاھد وناظربدانيد . دراين ميثاق، ايران رادنفرين وطن، مستحق ومتصف گرد

  ايران ياران گرامی 
امال احساس (جنبه حقوقی طرح)  که طرح نجات مبارزه وايران است باستحضارشمارسيد. شماک اصول کلی طرح اصيل

سنگرچه بگويد که شمابيش ازھرچه گفته شود  ،درحال نزع وپايان است ميکنيد که مبارزه درشرائط بسياربد واساسا
   .گاھيدآ

تصميم براين بود که درسلسله مقاالت <مبارزه درآيينه، تصوير واقعی مبارزه ترسيم شود تاھمگی باقاطعيت بدانيم که  
عرضه شده گرچه نامھای مختلف  ھائی که تاکنون  است  تابيشتربدانيم که تمامی طرح خرين راه وچارهآاين طرح اصيل 

 ن برچيدن بساط مالھای تند رو ونابودی سلطنت، بدست سلطنت وآداشته ودارد ولی ماھيت وھدفی مشترک دارند و
  مالھای ميانه رو وجناح مصدقی شورش درايران است ..... استقرار

بدانيد < گاه سازد.آن آبارزه چقدر وانفساست شايد اين عبارت کوتاه بتواند ھمه مارابه حقيقت برای اينکه بدانيد وضع م
   .>که تعداد عمله ھای طربی که درروی صحنه قراردارند سه برابرمبارزينی است که حقيقتا درميدان مبارزه اند

طنت طلب خارج از کشور به چنين وضع بايد سرافکنده وشرمساربود که توده عظيم سل بختی وغم افزاست، چقدربدچقدر 
ديگران راميرقصانند، گروھی خود گروھی وانفسائی گرفتارشده است.  درتشبيه ميدان مبارزه ھمانند پيست رقص شده. 

. رقص ميرقصند ولی نميدانند که ميرقصند وگروھی ھم ميرقصند ولی خيال ميکنند که اين خودشان ھستند که ميرقصند
حرکات و اعضای بدن است برای خوشايند ديگران. اگرخوب دقت بفرمائيد  مبارزه کنونی جز حرکاتی از نظرفلسفی ارائه 

  وای که چه سرنوشت شومی داريم مارقاصان. ؛که برای خوشايند ديگران وطرف توجه وتحسين قرارگرفتن رقاص نيست

ساله خود برفوت  ١٠انيم درمقابل نظاره نزد وجدان خود مسؤليم. نميتو –نزد قطب مقدس  –بدانيم که ھمه مانزد ايران 
   .يدآوقت و سقوط مبارزه  دليل برائت داشته باشيم بايد کاری کرد که مبارزه به حرکت در
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 ، باازقانون اساسی ومتمموزاحکام ا را گرطرح اصيلا ،اين سرباز بامطالعات کافی اشکال عدم حرکت مبارزه رايافته است
نراھم دانسته است وبراحتی از موضوع نگذشته ام وبصرف حرف وتحريرقناعت آرائی مانع اج، ارائه ميدھدبارحقوقی 

 رابرداريم و طرح اصيل رادرموقعيت اجرائی قراردھيم  قسمتی ازن موانع آنکرده ام. اکنون زمانی است که بايد به اتفاق 
  .مادگی سنگرباشدآاين مھم برعھده شماست  وپاره ای ھم اگراجازه بفرمائيد در

  :چه برشماست والزم به وفاست اينهاستنآ 

ابھامی وجودداشت،   طرح اصيل رابادقت وامعان نظرکافی بخوانيد. درصورتی که نياز به توضيح ويا –اول 
  سنگررامباھی به توضيح نمائيد

نچه آه اجرای موظف ب اء هللا چنين  خواھد بود خود رانراراه نجات مبارزه وايران دانستيد که انشآپذيرفتيد و طرح را اگر
  که درتعھد شما قرارخواھد گرفت بدانيد ....... را

ماده کرده است وتصورميکند آسنگردرجھت رفع موانع واجرای طرح اصيل توسط اعليحضرت ھمايونی طرحھائی  –دوم 
   .يدآکه اجرای آنھابتواند موانع رابرطرف وکاريکه بايد سالھا قبل عمل ميشد به مرحله عمل در

اينصورت سلطنت طلبان ناظر  در ،ھائی که تنظيم کرده توفيقی نيابد اجرای طرحای نخواسته سنگرباممکن است خد
ينده،  آوقت ھمه ماباوجدانی آرام توام باوحشت از نآن نه تالشی ممکن بوده ونه قابل تصور وآ خواھند بود که بيش  از

ن ميروند نخواھيم داشت يعنی راھی که ازھم چاره ای جز نظاره وتسليم براھی که اعليحضرت ھمايونی ومشاورينشا
   .نرابسياری می بينندآاکنون دورنمای 

اين شرط وتعھِد  ماھه با  ۶ھای مورد نظر خود <طرح اصيل> اختيارميخواھد، اختياری  سنگربرای اجرای طرح –سوم 
طنت طلبان تکليف نراسلآ گفتگو پيش نيايد واجرای نآھائی راکه سنگرتقديم ميکند دراجرای  سلطنت طلبان که طرح
   .مبارزاتی خود بدانند

ن از سوی اعليحضرت است وبھيجوجه متوجه آھا فقط وفقط درجھت اجرای طرح اصيل ورفع موانع اجرائی  اين طرح
 يا سلطنت رضاشاه دوم خللی وارد سازد ويا متضمن منفعتی وياحقی و مراحلی نيست که به ساحت مقدس سلطنت ويا

   .عبدالرحمن باشد يا ومقامی برای سنگر

اجراوياطرح مقابل ھا طوری است که قابل اعالم قبلی نيست وبه تناسبی که طرح باموانع برخورد ميکند  کيفيت طرح
  .ارائه ميشود (وکيلی که موضوعی راتعقيب ميکند طرح دفاعی وياتھاجمی او متناسب به اقدامات طرف است)

سنگر، جرائد سلطنت طلب، رسانه ھای گروھی راديو تلويزيون،  سازمان ھای درتفويض اختياروبذل اعتماد به   -چھارم 
سلطنت  طلب ومبارزين منفرد (مقصود سلطنت طلبان منفرد است) ھمگی مقام حضور وتعھد خواھند داشت ويا حداقل 

  کثيری که اکثريت قابل توجھی از سلطنت طلبان راتشکيل دھند،  حضورشان ضروری است ........

دکرد واگرھم احتماال الزم شود اھھای سنگرھيچگونه تعھد مالی ايجاد نخو تفويض اختياربه سنگرواجرای طرح  -پنجم
  .نرابه خرج خواھند گذاشتآدرحدی بسيارناچيزاست که خودسازمان ھای سلطنت طلب 

  جات ايران دارد حتمی درن اصرار سنگرھيچ اصراری درتفويض اختيار واعتماد از سوی سلطنت طلبان ندارد اما –ششم 
 با ورند، سنگراولين کسی است که درکمال صداقت وآگی سنگررا دارند که طرح اصيل را ازقوه به فعل دردماآکسانی  اگر

ن شخص تفويض اختيار خواھد کرد وھمچنين است اگرکسی طرح اصيل رامردود ميداند وطرحی جامع که آتمام وجود به 
 دوم است ارائه ميدھد که اليق دفاع باشد درکمال ميل سنگر زيربارھرتعھد و متضمن تداوم سلطنت اعليحضرت رضاشاه

  ن خواھد رفت .....آبرای اجرای  تکليفی

ئيم که برتری وحقانيت رژيم شاھنشاھی ونجات وطن راتنھا باکالم آاسلطنت طلبان نبايد درزمره مردمی به حساب م
   .گ وبحق ترديد کنيمرمان بزرآبخواھيم وازقبول ھرتعھدی درراه تحقق اين 
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ست چنين  اختياری،  کاری بالقوه وبی سابقه است ودراين بحران بی اسنگر واين سرباز معترف است که درخو –ھفتم 
 وسواس تفويض اختيار وباحل تاکيد دارد، سلطنت طلبان ااعتباری حاکم برمبارزه که احتياط بيش از حد رادرتمام مر

  .روبرو خواھند شداعتماد 

اجرای طرح اصيل خوشايند برخی از  در اين آگاھی، علم به اين واقعيت ھم ھست که ممکن است پيشگامی سنگردرکنار
 دوست ندارند وشايد اين امر متقابل ھم باشد ولی سنگر ار نھا سنگرآ ،جرائد رسانه ھای گروھی سلطنت طلب نباشد

 با وموضوع، زمان حساسيت رد که بمناسبتپرستانه دا خضوع تمام، استدعای ميھن عليرغم اين صراحت لھجه با
ماھه به سنگر از تاريخی که سنگراعالم مينمايد موافقت فرمائيد وبدين ترتيب اجازه وامکان دھند تا   ۶تفويض اختيار 

  .قرارگيرد درموقعيت اجرامبارزه وطرح اصيل 

ميگيرند به وکيل اختيارميدھند وکيل مردم برای دفاع ازحقشان وکيل  ؛برای انجام ھرکاری اختيارالزم است – حاشيه
 است که اختيارتن  يک مسئول است که درحد اختياراتش عمل کند. افراد ميتوانند مشاورينی داشته باشند ولی تصميم کار

ن فقط با داشتن آبرای رفع محظورات سياسی اعليحضرت يک رشته کارھائی الزم بود که انجام  ؛دارد ومسول است
  (پايان حاشيه) .اختيارات ممکن بود

ماده است تاموانع آنکس که آکمال عالقمندی به  و افتخار با يا يا بذل اختيار واعتماد به سنگربفرمائيد و درعبارت کوتاه،
برجرائد ورسانه ھای گروھی محمود نيست که اين وضع  .از پيش اجرای طرح اصيل بردارد تفويض اختيار خواھد شد را

ر گھائی که سن اجرای طرح ن بنالند اجازه فرمائيد باآبد ومتصل از بدی وضع مبارزه وتالشی نابسامانی ھمچنان ادامه يا
 قسمت پايانی اين گفتگو با در پيش دارد قدری زمينه ھای الزم برای حرکت مبارزه درمحور طرح اصيل فراھم گردد. در

 ديم شده که چون گويائی خاصی دررابطه بان تقآارتباط باطرح اصيل واجرای  ايرانياران اليحه ای به حضورپادشاه در
   .وريمآھم به اينجا مي نراآاجرای طرح دارد 

  اليحه اي به حضور پادشاه 

اليق شور وبحث  نراآخاکپای ھمايونی استدعای ميھن پرستانه دارد که طرح اصيل رابه امعان نطرمفتخرفرمايند.  از
  قراردھند.صادقانه  ط اظھارنظرينرادرمحآشناخته مقرردارند که  مشاورين 

ن طرح، تصويب شد وسعادتی که حق مبارزه است ارزانی فرمودند که انشاء هللا چنين خواھد شد، تکليف آاگراجرای 
 ن پس معلوم واستدعای سنگرھم درجھت تفويض اختيار از طرف سلطنت طلبان منتفی است وآھمه سلطنت طلبان از 

  تند ميتوانند: اگر مشاورين اعليحضرت نيازی به توضيح داش

   .از طريق تبديل لوايح باسنگر دردونوبت رفع ابھام وسپس اتخاذ تصميم نمايند -١

) باحکمی که از اعليحضررت دارد برای مذاکره وگفتگوبه ھزينه سنگربه تورنتو تن يکی از مشاورين (فقط يک -٢
نيست که به خارج کانادا  طوری ااين است که وضع اقامت اين سرباز درکاناد تشريف بياورند (علت اين تقاضا

  .بيايم)

ھدف از اين تصديع وزحمت مسافرت قناعت مشاورين ھمايونی است  دراصالت طرح اصيل وفراھم ساختن موجباتی که 
از ھستی به نيستی  توانسته ظرف ايام گذشته مبارزه سلطنت طلبان رااجرای طرح راتقويت ورفع موانعی است که 

  .بکشاند

  اعليحضرتا  

ئی طرح اصيل واين اليحه واليحه تقديمی حضور سلطنت طلبان، وقتی صادرخواھد شد که خدای نخواسته پرونده رای نھا
  )١٣۶٧شھريور ٢٢سنگر  ١٢و ١١(گرفته شده از صفحات     (عبد الرحمن)           .مبارزه سلطنت طلبان بسته شود

روھی وبرخی از سلطنت طلبان درسنگر اول (گزارش طرح اصيل وبرخوردھای نادرست وکينه توزانه رسانه ھای گ
اجماال اينکه يکی از سلطنت طلبان پرنام تحريفی برطرح گذاشت که سنگر  ت،منعکس اس )٢۵۶٨( ١٣۶٨سال  شھريور
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 سنگر از سلطنت طلبان و به اعتبار ھمين تحريف که کامال خالف بود و ؛ماھه ميخواھد ۶اعليحضرت اختيارات  از
باری بگذريم ھمين  ؛برخی مدعی شدند که سنگر ميخواھد عليه اعليحضرت کودتا کند نه شاه استميخو اختيار رسانه ھا

  .نشان بدھد نراآ طرح واستقبال! از(گزارش طرح اصيل)  گرفته شده ميتواند سرنوشت  اشاره زير که از ھمان سنگر

ين سرباز بی راجع به طرح ا صيل بااتفت که حتی يک کلمه چه تلفنی ويا کتاريخ خواھد گ
  ازناحيه دفترسياسی ويامشاورين شاه صحبت نشد

  دريافتي با تاسف 

گاھند وھمچنين دريافتم که عالقه ای به آمن ھمانموقع متوجه شدم که اعليحضرت به موقعيت گروگان بودن خودشان 
ھايم چه بوده  نظر ودريافتالبد ميل داريد بدانيد نقطه  .ن موقعيت، يعنی حالت گروگان بودن خودشان ندارندآپايان يافتن 

  است؟

 بداند و بيشتر را غيرمنتظره ای خبرميرسد بطورطبيعی تھيج ميشود که ماجراوقوع امرِ  کسی راکه از حالت و .١
نراھم بفھمد وممکن نيست درحالت بی توجھی آگاه شود واگر قضيه توجه به خود اودارد راه چاره آن آعلت  از
واقعه مطلع وباخبرباشد اھميتی به خبرنميدھد چون ميداند  حالت و از اگرولی  ؛بی عالقگی به موضوع بماند و

  .که قضيه چيست وخودش ھم درمتن جريان قراردارد

ودريغ از اعزام شخصی که مسائل محرمانه رامطلع بی اعتنائی مطلق اعليحضرت به اليحه ای که حضورشان تقديم شد 
   .رای گروگان بودن خودمطلع ميباشندمشاوره شود قرينه ای است که اعليحضرت  ازماج و

ن حالت گروگان آلق وخوی اوھم راست آمد گروگانی وقتی به محيط، عادت کرد وحالت گروگان بودن باخُ  ھر .٢
ن شخص گروگان، تحميل حالت گروگان بودن محسوب نميشود وبه ھمين دليل ھم کوششی برای آبودن برای 

ھا به کوشش ديگران برای نجات او و پايان دادن به وضع نجات خود ازگروگان بودن نميکند وحتی نه تن
وچه بسا که تالش کنندگان به پايان گروگان   نھا حيرت ھم ميکندآای نشان نميدھد بلکه از تالش  گروگان عالقه

                                            .دراين حالت نجات گروگان غيرممکن است .بودن رامبتاليان به بيماری توھم وتوطئه ميداند

نچه مسلم آن اختصاص دھدولی آسال ازبی التفاتی به طرح اصيل  گفتگوئ بيشتری رابه  ٢٠اين تز الزم نميبيند که بعداز
امروز جوانی بود که اگرنميتوانست مبارزه وشخص  ،ن نوزادآنرا ديگران ميگرفتند و آاست کاری شروع ميشد ودنبال 

گاھی از اين آ مسير در ودنيا رازادی مبارزه فراھم آاز گروگان بودن نجات دھد الاقل زمينه رابرای  ت رااعليحضر
بدنبال خودش ميکشد،   کارکه شروع شد انسان  را ؛مشکل ھرکاری درشروع است .گروگان گيری تبھکارانه قرارميداد

 ويد <مکن نماز برآن ھيچکس که ھيچ نکرد>سعدی سخن بزرگی دارد که ميگ ؛قوی وموفق ميگردد و تکميل ميشود
ولی متاسفانه  موقعيت ما   د>وپيداميش شناآ ن اين است که <منتظرراه نباش برو راهآيکی از حکما بيتی دارد که مفھوم 

   :اين بيت مولوی است که گفته است منطبق با

  کوشش بيھوده به از خفتگی      شفتگی    آاين  ياروست دارد د

   .ه سند مورد بحثبرگرديم ب 

  انگيزه تنطيم سند مزبور چيست 

ن حفاظت از جمھوری آمد آواقدامات پی  است) Henry Prechtپرشت (مقصود سند ھنری  انگيزه تنظيم سند مزبور
ممکن است کشورھای خارجی که باسرمايه گذاری مادی وسياسی واستفاده از عوامل ايرانی خود  ياآ  .اسالمی بوده است

نداشته  ويا نکرده باشند؟ ودرکالمی ن تدابيری آتيجه دلخواه خود رسانده اند برای حفاظت واستواری ه نا بر ۵٧شورش 
 ديگر ھمينکه جمھوری اسالمی راکاشتند رھايش کردند وبحال خود گذاشتند وخودشان ھم به دنبال کارشان رفتند  اگر

ن آبه جای  وه مزاحم تشخيص داده ميشود وقطع ميگردددرختی ک  -چنين فکرکنيم به ساده انديشی خود اقرارکرده ايم
 محافظت و ياآ؟ ا ريشه دواندن درختتيا حفاظت از درخت تازه درمدنظر نخواھد بود وآدرخت ديگری کاشته ميشود 

  نميشود؟وردن جوانه ھای ريشه قديمی درخت اقدام آن دربياری مرتب وازبُ آ
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المی رادرسرزمين کھن ما جايگزين نظام مترقی وپيشرو پادشاھی ويرانگرجمھوری اس قدرتھائی که رژيم منحوس و
نقدر قوی وريشه داراست که بدون حفاظت کامل آکشورما  دند که ريشه نظام پادشاھی درفرھنگگاه بوآکردند به خوبی 

جدی . يکی ازبرنامه ھائی که ميتوانست به رشد جمھوری اسالمی کمک ممکن نيسترژيم ن آاز جمھوری اسالمی حيات 
کند  جلوگيری از ايجاد واحد ھای مبارزاتی عليه جمھوری اسالمی يعنی سربه نيست کردن مبارزين مخالف جمھوری 

    .نھا بودآاسالمی ومتالشی ساختن مبارزه 

 ن اشاره شد متوجه وليعھد وخاندان سلطنت و دوستانشان ميگرديد درآکه به  Henry Prechtپرشت طرح ھنری 
يک اعتقاد قلبی وميھنی عام ايرانی است و محصوربه دوستان شاه نيست  وبرفرض اينکه  طرح  ،حاليکه سلطنت طلبی

تاثيری در کانون ھای  ؛تحميل بروليعھد وخاندان سلطنت ودوستان شاه گرددبتواند  Henry Prechtپرشت ھنری 
   .مبارزه عليه جمھوری اسالمی وبه ھواداری نظام سلطنتی ايران نداشته است

  به نيست كردن مبارزهطرح سر

 > ازسربه نيست کردن مبارزينبمنظور حفاظت جمھوری اسالمی از تعرضات مبارزاتی سلطنت طلبان طرح جلوگيری و<
   .تدوين وتوصيه به اجراشده استسوی  برژنسکی  

بررسی  طراری برایضماه خود به يک جلسه ا بھمن ٢٢داشتھای روز يکشنبه ياد برژنسکی مشاورامنيت ملی کارتر در
  :اوضاع ايران که درکاخ سفيد تشکيل شده بود اشاره کرده ومينويسد

درجلسه اضطراری کاخ سفيد وارن کريستوفر ودويد نيوسام از طرف وزارت خارجه، چارلز دونکان وژنرال جونز به «
ه راه حل وسرھنگ اودم از شورای امنيت ملی حضورداشتند ماسگاری سيک  ،اتفاق چند تن ازمقامات برجسته سيا

  ؛رامورد بررسی قرارداديم

  .يت هللا خمينی کناربيايندآاز فرماندھان  ارتش ايران بخواھيم با مھدی بازرگان نخست وزيرمنتخب  –الف 

ماده باش بمانند. استباط آکنارکشيده ودرپادگان ھای خود به حال  را ارتش بخواھيم درجريان انتقال قدرت خود زا –ب 
اين بود که نظاميان در شرائط فعلی نميتوانند کاری بکنند وحمايت از بختيار ھم بی فايده است  من ازگزارشات رسيده 

يد حمايت کند  آه بسرکارمياز معرکه کنارکشيده واز دولتی ک کريستوفر پيشنھاد کرد که ما ازارتش بخواھيم خود را
ان است)  عاقل گلت جديد (مقصود دولت بازراگر دو«ولی من گفتم اين فکرمخالفت کند  نميکرد کسی با فکر فرکريستو

نھارايکی يکی سربه نيست ميکند اول بدره ای بعد ربيعی وبعد آيکجا تصفيه نميکند بلکه  باشد فرماندھان نظامی را
  پايان)(   »نوبت ديگران

ی مقتدر از شخصيت ھاطرمقای اوباما وبوش بودھآزمان  در آمريکای لبرژنسکی ازمشاورين ارشد امنيت م :توضيح
 نجاکه انتشاريافته عبارتند از   دکترآ ن تاآرھبری ميکند که اعضای ايرانی  ست واکنون نيز شبکه ای راآمريکاسياسی 
ھوشنک  –حکاک  –عباس وفرزانه ميالنی –شاول بخاش  –شيرين عبادی  -ولجھانبگ–ھاله اسفندياری  –يزدی 

                                                                                 پايان توضيح)ديگر  ( اپارسی وعدهتتري –علی شاکری  –اميراحمدی 

ای برژنسکی ھمبارزين استفاده شده بدين لحاظ است که دريادداشت ناگر دراين تز از عنوان سربه نيست کرد – حاشه
  )پايان حاشيه(   .سربه نيست کردن>  بکاررفته استعيينا عبارت <

کامال اجراگرديد واولين کسی از  وھمکاری بادولت بازرگان  ارتشبيطرفی ديديم که طرح وتوصيه برژنسکی درمورد 
 >سربه نيست کردنم ربيعی وديگرفرماندھان وبعد ترور <اسپھبد بدره ای وبعد اعد فرماندھان ارتش که ترور شد

بود که برای بازگشت سلطنت  از خاندان سلطنت  شھريار شفيق اولين کسی  .يسی وشادروان شھريارشفيق بودارتشبد او
که  درعدم فعاليت سياسی بی اعتنائی کرد واکنش آن بی اعتنائی ترور او بود  آمريکاوارد عمل شد يعنی به تفھيم 

   .بوسيله عوامل جمھوری اسالمی صورت گرفت
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ريامھر يک حماسه> آھن آ(درزمان شاه) درکتاب <ذوب  ھن اصفھانآی مديرعامل کارخانجات ذوب قای عبدالمجيد شيبانآ
 ن نتيجه  تاکنون توجه شده است ابتدا شھادت وآشھادت به خبری ميدھند که واجد اھميت ونتيجه گيری است که کمتر به 

     .ن نگاه ميکنيمآخبر رامی شنويم و بعد به حاصل اجرائی 

  يشان چنين است شهادت خبري ا

مدم درانگلستان خبری از تلويزيون انگلستان مراتکان داد گوينده تلويزيون آبدنبال ماموريت اداری به انگلستان 
به  ئيھاآمريکابايد برود ولی  او ،ئيھا تاکيد ميکنيم که از شاه ايران حمايت نکنيدآمريکادوسال است که به <اظھارداشت 

اخيرا توانسته ايم بااين بيان که اطرافيان خمينی ھمه  ،ندنمود از تائيد نظرماخودداری  عنوان اينکه خمينی متعصب است
رابا خود موافق نموديم ولی برکناری شاه آمريکانھارابه خود جلب کرد آتحصيل کرده ھای غرب ھستند وميتوان نظر

وھرلحظه اراده کنند شورش رابه نيست که به اين سادگی ميسرباشد  چھارامير ارتش به او وفادارميباشند  یموضوع
  >اميرارتش ھستند ۴ز ما اين وسانی ميخوابانند مسئله امرآ

رياحی فرمانده موشک ومرکز توپخانه  شاھد اضافه کرده است ھفته بعد خبرتيرباران سه اميرارتش وھمچنين تيمسار
 اميرچھارم مورد بحث فرمانده گارد اصفھان توسط ھمان گوينده تلويزيون انتشاريافت وبطوريکه از منابع خبری شنيدم

ئی بقتل رسيد       آمريکار دردفترکارخود بوسيله يک گروھبان گشاھنشاھی سپھبد بدره ای بود که قبل از سه اميردي
  )٢۶٩(صفحه 

دوم  ؛بوده است آمريکان دولت آانگلستان وبازوی اجرائی  ۵٧دستاورد اين شھادت اين است که مغز متفکرشورش 
ن کشور درخروج شاه ازکشوراين آئن تاريخی وبرخورد دولت انگلستان باسلطنت ايران وھمچنين اصراراينکه قرا

 Henry Prechtپرشت ميدھد که امکان قوی دارد که درکنفرانس گوادلپ  موضع سند ھنری  بما دستاورد تحقيقی را
قرائن گذشته  ھای گوادلپ منتشرنشده يعنی عدم بازکشت سلطنت ھم به تصويب رسيده باشد وچون تاکنون حقيقت توافق 

  .سازدميتواند اين برداشت رابه حقيقت نزديک  ،نآوبعد  ۵٧قرائن درجريان شورش  و

  نوبت ديگران  

  .ھد استادرطرح برژنسکی که ارايه شد مالحظه کرديد که اشاره به سربه نيست کردن ديگران ش

يشود که برای بازگشت سلطنت وبراندازی جمھوری درتوصيه برژنسکی کلی است وشامل ھمه کسانی م >يگراند<
  .وياميزنند اسالمی دست به فعاليت سياسی براندازی زده اند

 صفحه است تماما از ١٧٧ن آ<توھم براندازی> منتشرشده وبخش فارسی که باعنوان  آمريکااسناد سفارت  ۶٨ جلد
وطرفدارشاھنشاه ايران  ۵٧ھا مخالف شورش  ئیآمريکا<نادرست> که  مواردی گفتگو دارد که ايرانيانی به تصور

ماده اقدام وبراندازی جمھوری اسالمی بوده اند اسناد مزبور که گزارش سفارت آھا تماس گرفته و ئیآمريکاھستند با
 مورد از  ۴به  ن کشوراست دقيقا خصوصيات تماس گيرندگان وگفتگوھاراشرح داده که اين تزآبه وزارت خارجه  آمريکا

مخالفين جمھوری اسالمی درسربه نيست کردن ديده رجوع واستناد ميکند تانشان دھد که برنامه برژنسکی ن موارد عآ
مورد ھم  به اين دليل است که حدا اکثرشھودی  ۴دنبال ميشد. انتخاب  آمريکاوبيشتر طرفداران سلطنت چگونه بوسيله 

  .شاھد ونمونه ميباشد ۴که برای اثبات قضايا معمول است 

  عات فقط اطال

ودرجريان شورش  ۵٧ازقبل از شورش آمريکابجاست که اسناد مسلمی ثابت ميکند که   دشارقبل ار استماع شھود اين ا
   .تاکنون فقط ھدفش از تماس باايرانيان تحصيل اطالعات راجع به ايران بوده است و

بلکه بطورحتم  ؛اسالمی بوده است برای کسب اطالعات نه براندازی جمھوری آمريکاھمين اسناد نشان ميدھد که تالش 
  .صه سلطنت طلبان بوده استخا ،مسلم حمايت از جمھوری اسالمی وسرکوب مخالفين و
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ھا رجوع  ئیآمريکا) اولين ايرانی که برای برخاستن عليه جمھور اسالمی به آمريکا(سفارت  به تائيد اسناد موجود
برای  نبايد تصورکرد که عقيلی پور ،درفرانسه بوده است سرھنگ عقيلی پور وابسته دولت شاھنشاھی ايران ،ميکند

 و ھا رجوع کرد خير اسناد گوياست که درزمان شاه از دولت شاھنشاھی ايران کناره گرفته بود ئیآمريکاسلطنت به 
  )٣٧جلد   ٣۶و ٣۵(صفحه .ھا برای رھبری ونخست وزيری خودش بوده ئیآمريکامراجعاتش ھم به 

 دارد بطور مفصل با امکانات مقابله باجمھوری اسالمی را که باتعدادی ازکردھا درتماس است وباری او ازگروھش واين
که مورد استناد اين  آمريکادرپاريس درميان ميگذارد پاسخ کرامس مامور سفارت  آمريکاھا درسفارت  ئیآمريکا

   :تحريراست چنين بوده

 انجام داده اند الزم ميباشد چه کسانی چه چيزی درکجانکه دقيقی درباره ايخبرھای  آمريکابرای حسن اطالع دولت <<
حاضرنيست که چنين خبرھائی رابدھد وثانيا » اسم رمز عقيلی پور«وھرچه کمتراز اينھا قابل قبول نيست بعالوه اگر

د نامھا،  تماسھای مارامحرمانه نگاه دارد  مالقات مجدد صورت نخواھد گرفت. اگرقراراست اين مالقاتھا انجام گيرد باي
مقامھا، سازمان ھاوغيره رادراختياربگذارد نامھای ايرانيانی که درداخل کشورباانھا تماس دارند ونيز سايرخبرھای 

  )٣٧( صفحه >>باارزش دراين زمره ميباشند

به کسی شده است که قصد براندازی خود رابا مامورمربوطه  آمريکافراموش نشود که اين اظھارات مامور سفارت 
انجام  ذارد ومامور مزبور اورابه جاسوسی دعوت ميکند و ھرکس که عبارت <چه کسانی چه چيزی درکجاگن ميدرميا

   .ن رژيم استآ مطلع ساختن جمھوری اسالمی ومعامله با آمريکاداده است> راميخواند کامال متوجه ميشود که قصد

اطالع از ھرايرانی  که خواستارکمک به  درتمام سالھای غصب حکومت ايران توسط جمھوری اسالمی اين شيوه کسب
 آمريکان رادرشھادت شھود مالحظه خواھيد کرد آبوده ادامه داشته که نمونه ھای  آمريکابراندازی جمھوری اسالمی از 

بوسيله  به جبھه ملیليون ھادالريورد وبادادن مآامرجاسوسی وکسب اطالع رابصورت علنی درجبھه نجات باتشکيل 
غلط يا درست به خلق فقط درجھت اطالعاتی است که بحمايت از مجاھدين  ،وردندآرابوجود  کز اطالعاتمر شاھين فاطمی

  .ميدھند آمريکا

  به اين نمونه هم نگاه كنيد

  :به اين نمونه ھم درتائيد کسب اطالع از ايرانيان توجه فرمائيد

 آمريکاابسته رسمی سفارت به وآمريکاازوزارت امورخارجه  Henry Prechtپرشت ھنری  ١٩٧٩اوت  ١۴در
ھائی که درمقابل شما به خودنمائی  ايرانی« موزش داده است کهآ یدھوشنگ نھاوندرپاريس دررابطه باتماس با

م چه کاری ھستند بسيار ضروری است  نھادرصدد انجاآميپردازند تشويق به امری نکنيد. برای ما دانستن اين مطلب که 
  )۶٨جلد  ١۴١(صفحه     .»بت نباشندينده سياسی مثآ دارای نھاآگرچه 

  يك نمونه ديگر

  :درتھران نوشته است آمريکابه سفارت آمريکاوزيرخارجه  (سايروس) ونس

 قصد مداخالت درامورايران راآمريکان باشد که آ قاطعانه ھيچگونه اثری که نشانگر اروپا <درتماس باايرانيان تبعيدی در
 اين موضوع را  ؛ولت جديد ايران نقشه کشی ميکنند ھمکاری ميکند ديده نشوددارد يا اينکه با گروھھائی که عليه د

    )١۴۶(صفحه    .>روشن کنيدبرای کسانی که باشما تماس ميگيرند  صريحا

  از اطالعات  آمريكااستفاده 

که بغلط  یننشان ميدھد اطالعاتی که بوسيله ايرانيا هتصور ميکنم که بحث حاضر نياز داشته باشد مورد ويامواردی ک
ئيھا وکمک آمريکاميدانستند واکنون ھم ميدانند چگونه مورد استفاده دوست ايران ومخالف جمھوری اسالمی  را آمريکا

   .ارايه شود به جمھوری اسالمی قرارگرفت 
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قای آدرپاريس مالقاتی حسب درخواست  آمريکاريچارد تی ارندت  وابسته فرھنگی سفارت  ١٩٧٩دردھم ماه اوت 
اسناد سفارت  ۶٨صفحه از جلد  ٣١و مالقات ھای قبلی که حدود داشته است نھاوندی دراين مالقات  نھاوندی ھوشنگ
 قدرت کردھا و ،ارتشاطالعات بسيارمفصل ودقيق از ضعف جمھوری اسالمی ورابخود اختصاص داده است  آمريکا

 آمريکاباطالع  سی او مطرح ميکند ووحشت سران جمھوری اسالمی از حرکت سيا باالخره موقعيت ارتشبد اويسی و
نفر وھمکاری کردھا  ٢٠٠٠ميرساند که ارتشبد اويسی بانظاميان داخل کشور ارتباطات عالی دارد او گفت اويسی با

  )١۴۶تا  ١١۵(مفصل ازصفحه .  ميتواند رژيم راساقط کند  اويسی مھره اصلی اقدام ارتش عليه جمھوری اسالمی است

اين شد که کردھای مخالف جمھوری اسالمی بشدت سرکوب وارتشبد  آمريکانتيجه اين ھمکاری اطالعاتی نھاوندی با 
   .اويسی ترورشد

  نمونه ديگر منوچهرگنجي

 ١٣۵٨منوچھر گنجی که خباثت وضديت او بارژيم سلطنتی ايران برھمه کس روشن است درتاريخ ھفتم  تيرماه 
دراين مالقات که اطالعات  ،مالقاتی داشته است Henry Prechtپرشت ش باھنری خواست خود در بنابر) ٢۵١٩(

 Prechtپرشت > بايد کاری انجام دھد آمريکا<: ميگذارد ميگويد Henry Prechtپرشت بسيطی دراختيارھنری 
بتواند منافع مارا  <مابايد بدنبال کسانی بگرديم  وحمايتش کنيم که :چه کاری  بايد انجام بدھيم> گنجی ميگويد<ميپرسد 

؛ ميپرسد Henry Prechtپرشت ماه يايکسال ديگرقدرت رااز دست داد حفظ کند> ھنری  ۶بعداز اينکه خمينی ناگزير 
  .گنجی از کسانی مانند تيمسارفريد وشريعتمداری وچمران نام برد »؟ورندآچه کسانی ميتوانند اين موقعيت رابوجود «

  )ھمان ماخذ  ١٧٠(مشروح درصفحه 

مصرف اين اطالعات به اين کيفيت بود که تيمسار فريد بازنشسته شد ودريک حادثه ھوائی به اتفاق کسان ديگری ازبين 
  .گرديد متھم  آمريکاوشريعتمداری به رسوائی وارتباط با ترورشد  چمران درجبھه جنگ ،رفت

  يك نمونه ديگرهمراه باتاسف بسيار

  آمريکادرتھران به وزارت خارجه  آمريکاناس مامور اطالعات سفارت ) ٢۵١٨( ١٣۵٨فروردين سال   ٢٨درتاريخ  
 صفحه است روحيه مردم نسبت به شورش وقدرت کميته ھا و ٩وضع ايران گزارشی محرمانه ميدھد اين گزارش که  از

   .ن گزارش بقرارزيراستآدولت موقت راترسيم کرده است بخشی از 

مده  جوانانی که والدينشان اعدام شده اند دربرابر پاسداران  آيده عجيب درروز گذشته بصورت يک پد ٧تھران در ....«
ھا که درجنوب شھر  ینانقالب به انتقام برخاسته اند چند شاھد عينی ناظر قتل چند پاسدار انقالب بوده اند يکی ازايرا

انقالب حول وحوش مغازه تن از پاسداران  ٣٠فرورين ھرشب حدود   ٢۵تا ٢١مغازه کوچکی داشت  گفت بين روزھای 
  جلد اول تاششم اسناد سفارت) ٢۵١(صفحه »..اش بقتل رسيده اند

راازجريان مبارزه ايرانيان باجمھوری اسالمی  راخوانديد اکنون  باتفاق می بينيم که چگونه  آمريکااين گزارش سفارت  
  .نش متوقف ميشودااين مبارزات عليه جمھوری اسالمی وپاسدار

  شريفي خبرچيني فيروز

که گزارش ترور پاسداران رابه وزارت خارجه کشورش داده درتاريخ  آمريکاناس  يعنی ھمان مامور اطالعات سفارت 
که شريفی اطالعات  ،قای فيروز شريفیآ مالقاتی داشته با ،روز از تاريخ گزارش خود ١٠دھم شھريورماه يعنی بعد از

گروھی که < و ميدھد ودرضمن  به اطالع مامور مزبور ميرساند کهزيادی ازکانون ھای مخالف باجمھوری اسالمی را ل
   )۶٨جلد  ١۵١(صفحه                         .>شبھا پاسداران راميکشند فرزندان افسران ارتش ھستند که اعدام شده اند

ن ازاين تو خود حديث مفصل بخوا(پس از گزارش ناس به وزارت امورخارجه ديگر ترور پاسداران متوقف گرديد 
  .)مجمل
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اينطورنوشته  آمريکابوده است ودرباره اش سفارت آمريکافيروز شريفی يکی از رابطينی بوده که سخت مور اعتماد 
دارد اويک  آمريکائی شريفی بطوروضوح دراواثرکرده واوايمان زيادی به شيوه ھای مديريت آمريکاتحصيالت است <

  )١۵۵(ھمان ماخذ صفحه   . >ما به حمايت او از غرب اطمينان پيداکنيم نخبه درجه يک ميباشد واين امرسبب ميشود که

   گروه فرد  تالش

را باخود به ديدن رھبرگروھی ميبرد  آمريکامشاورسياسی سفارت  قای ناس،آفيروز شريفی،   ١٩٧٩درھشتم ژوئن   
ومت خمينی بسازد ناس نوشته بوده است وقصد داشته که نھضت ميانه روی جانشين حک ردــــفقای آن رھبر آکه نام 

است که  خيال ميکرده که فيروز شريفی  اورابه مالقات دکترصديقی ميبرد ولی معلوم شد که به مالقات مردی ارمنی بنام 
  .مھندس فرد ميرود

ن آمامورسياسی سفارت بسيار خاصه اين روزھا بااھميت است بھتراست عين  ،نجا که گفتگوی مھندس فرد با ناسآاز 
   .ورده شودآينجا به ا

مده وبعد آيامشاورسياسی قبول دارد که کليه پيروزی ھای خمينی بااستفاده از پول بدست آ< :مھندس فرد از ناس ميپرسد
بدون شنيدن پاسخی اضافه کرد که او (فرد) مطلقا مخالف کمونيستھاميباشد وعقيده داردکه افراط گرائی ھای خمينی بنفع 

نفری تشکيل داده تابرای برقراری سلطنت باخمينی  ٢٠٠به اين دليل اويک گروه کوچک  کمونيستھا تمام خواھد شد 
از اصل وقايع بی خبرگذاشته بودند ولی اوبرای کشورش  را او شاه بوسيله يک دسته دزد احاطه شده بود و ،مبارزه کند

  > کارکرده بودخيلی کارکرده بود حتی برای حرمزاده ھائی که حاالخواھان مرگ اوھستند ھم خيلی 

ياميداند که قيمت آوبعد  از ناس ميپرسد  >پول دراين سازمان گذاشته ام ١۵٠،٠٠٠ مھندس فرد به ناس ميگويد <حدود 
با اشاره به چند اسلحه ايکه دراطاقش بود وبا  لایر  فرد  ٣٠،٠٠٠ميگويد  )  چقدراست وبعد خودش G3ث -يک (ژ

فت ما تابحال چندين عمليات داشته ايم به چند مقرکميته  وچند مقرپاسداران يف دستی محتوی مقداری مھمات گکبازگردن 
درايران  زاد کرديم .....آحمله کرده ايم ھمچنين بامقداری پول دوستانمان راکه توسط کميته خمينی زندانی شده بودند 

گروه  ١١٧که حداقل اوگفت . دارد که برعليه خمينی فعاليت ميکنند ھای زيادی مانند گروه خودش وجود گروه
  >......نھا درارتباط ھستيم آراميشناسيم وبابيشتر 

ھای قومی مانند ترکمن ھا وحتی  <بامنابع مالی کافی ميتوانيم گروه :فرد برنامه اجرائی کارھايش راچنين توضيح داد
کميته ھاوبايک نمايش دادن پول به مھره ھای اصلی  بعد با ،تھران بسيج کنيم در را ھای سياسی ھمفکر کردھا وگروه

به  هچ قدرت  به حيات سياسی امام خاتمه داد>  فرد گفت <کوششھائی ھم درجھت تماس باشاه انجام گرفته ولی من را
چون طی او. من يک کنتراتچی ھستم وھرگز شغل دولتی نداشته ام  وخواھشی از اونکرده ام مابايد سريع حرکت کنيم  

  د افتادينده اتفاقی خواھآدو وياسه ماه 

ساختمانی  سال است که بکار ٢٠من  ،بيکارراضی ھستندليون حرامزاده يم ١۵دراين کشورفرد اضافه کرده است < 
نھا ميتوانند گرسنه آ ،نان وگاھی يک نان وگاھی بانصف نان سرميکنند دو روزانه با نھاآميشناسم  را نھاآمشغول بوده و

تلويزيون رامنفجرکنيم  ماھم نميدانيم چکارکنيم ماطرحی داشتيم تا ،دارند بمانند ولی خمينی رابه خاطربدبختی شان دوست
برابر ساختمان تلويزيون  در نراآکرديم ماميخواستيم  تی پر –ان  –کيلو گرم تی  ۵٠٠٠با نراآوردم ما تانکری پيداک

رسياسی قدرت طلب نيستم من بکشيم  ولی بعد فکرکرديم برای چه؟  برای کی؟ من از نظ ن ھمه راآ انفجار با بگذاريم و
ن  بميرم ولی بايد آودکايم رابنوشم ايران برای من اھميت دارد من اين کشور فاسد رادوست دارم ميتوانم برای  ميخواھم 
  )۶٨جلد  ١۶١تا ١۵٧(مختصرشده از صفحات                                                                        >.بدانم چرا

   :(ناس)  توجه کنيم اين حاشيه ھم فکرکردنی است آمريکال از اينکه به پاسخ مامورسياسی قب

نرادرگفتگوی مھندس فرد باناس مالحظه آمبارزه مسلحانه باھدف براندازی ھمينطور که گوشه ھائی از -  حاشيه
 ١٢٠٠٠شنگتن پست از خبرفرموديد شروع ميشود يادتان باشد که اين زمان مقارن ھمان زمانی بودکه روزنامه وا

ھيچ سازمان دھی به شاه درايران خبرداد که سرگردانند وباز مقارن ھمان زمانی بود که دستگاه خمينی  وفادار درجه دار
     .سته به خمينی رسما اظھار داشتندبمنظم اطالعاتی وحتی اداری نداشت واين حقيقت راشخصيت ھای و ا
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ارسال شده اين است که جنبش ميھن پرستانه ايرانيان  آمريکاورخارجه برداشت ازسند مزبور که به وزارت ام
سازمان ھای  ١١٧و حداقل  غاز شدآن پرست عليه خمينی بالفاصله پس از استقرار رژيم غاصب خمينی طشاھدوست وو

ھا اين قاعده ھمان است که جنبش فرانسوی  ،کوچک وبزرگ عليه خمينی وحکومت اودست بکارمبازه مسلحانه شدند
 ياآ ،غاز کردندآکشورشان  باز ھمان است که ميھن پرستان عراقی عليه نيروھای اشغالگر و برد بکارلمان ھا آعليه 
ايران  الگراست ولی درغوانگليس اش آمريکاخير درعراق معلوم بود که  ،ايرانيان وطن پرست ترھستند ھا از ما عراقی
اشتباه ونادانی و ،لت وعروسک بيگانه استآکه او  است نميدانستندوطن  ان خيال ميکردند که خمينی اشغالگرِ ايراني

(پايان  انتظارکمک وتوانمندی راداشتيم آمريکايعنی  اين بود که از دشمن نادان وپست فطرت شاھنشاھی ايران  ديگر ما
  حاشيه)

اوبه  دمبارزه فرد وخوچگونه پايان يافت وسرنوشت  آمريکان مامور سياسی آ حال نگاه کنيم که جلسه مھندس فرد با
   .کجارسيد

  به مهندس فرد آمريكاپاسخ مامور سياسي 

ارسال داشته نوشته است <من که منظور اورافھميده بودم گفتم  آمريکاناس درگزارش خود به وزارت امورخارجه  
 آمريکاکارعمومی مبنی برعدم مداخله درامورايران نبود اف آمريکاورشدم وگفتم اگر سياست آوتاريخ دودھه اخيرراياد

ينده آشنيده ام که چند نفر ميگويند دوياسه ماه < مسائلی راکه فرد عنوان ميکند نمی پذيرفت>  مشاورسياسی ميگويد
  .>؟خيلی حساس است وتعيين کننده ھستند واز فرد ميپرسد که موضوع از چه قراراست

ميدھد  آمريکارابه ناس مامور سياسی  دراين جلسه که فيروز شريفی ھم حضورداشته مھندس فرد اطالعات زير 
وريل به سازمان دھی برای مقابله بانيروھای خمينی آترکمنھا بعد از مقابله خونينشان باکميته گنبد کاوس  در وميگويد <

ھا دردرگيری قبلی باروسھا قراردادی بسته اند که طبق  ترکمن ،نھا کمک ميکنندآپرداخته  اند که فدائيان مارکسيست به 
ن آن طرف مرز گرفته اند ومدام از آ نھا تماسھائی باآميتوانند از خاک شوروی بعنوان پناھگاه وسنگر استفاده کنند  نآ

ھا منتظربرخورد ديگری بانيروھای خمينی  ترکمن پايان فصل درو درترکمن صحرا طرف مرز کمک دريافت ميکنند. با
يشترواستفاده از مھماتشان ميدانند (مختصرشده از صفحات نھا اين رافرصتی برای کسب سالح بآھستند شريفی گفت <

  )١۶١تا  ١۵٧

بصورت کامال سری  آمريکابه وزارت خارجه  ۵٨خرداد  ٢٠موازی با  ١٩٧٩ژوئن  ١٠مشروح گزارش باال درتاريخ 
 <اين گزارش بينش عميقی که نسبت به فعاليتھای مخفی کهارسال شده است. ناس ضميمه اين گزارش نوشته است 

  .>درحال حاضر انجام ميگيرد نشان ميدھد

  روزنامه كيهان دررابطه با وقايع تركمن صحرا 

نھا با روسھا مطلع آاز برنامه ترکمنھا برای مقابله با خمينی وارتباط  آمريکاھمانطورکه مالحظه کرديد مامورسياسی 
از درگيری  ۵٨بھمن سال   ٢١ھران مورخ روزنامه کيھان ت ،بوده است  ۵٨وتاريخ اين اطالع بيستم خرداد سال  ميشود

ھای خونين گنبد کاوس که مھاجمين از سالح ھای سبک وسنگين استفاده ميکردند برعليه نيروھای دولتی خبرداد 
  مجروح بجا گذاشته است.  ۶٠کشته و ١٨ونوشت که  اين درگيری ھا تابه امروز 

ای فدائی خلق  وکانون فرھنگی خلق ترکمن از يکطرف بھمن از درگيری ھای مسلحانه بين سازمان چريکھ ٢۴کيھان 
  .مجروح اعالم ميکند  ١٧٢کشته و  ٢٠وسپاه پاسداران انقالب اسالمی خبرميدھد وتعداد تلفات را 

نھا اين امکان رابرای جمھوری اسالمی فراھم ميکند آوتکميل وراھنمائی ھای دستگاه اطالعاتی  باکسب اطالعات آمريکا
 ۵٩ارديبھشت ماه سال  ۵٢ھا راسرکوب کند ودرکيھان مورخ  يعنی  حدود سه ماه قيام ترکمن که درمدت کوتاھی

واين به معنای پايان  ھا ذکر شده اه ھای انقالب واعدام ومصادره اموال ترکمنگکيھان ھای بعدی فقط خبرداد و) ٢۵١٩(
    .ھاست قيام ترکمن
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ارتباطی می بينيد؟   ھا وسرکوب ترکمن آمريکاد به ماموراطالعات يا خواننده محترم بين اطالعات داده شده از طرف فرآ
  .و بی عقل باشيم کر مگراينکه کور و ،ماھم نخواھيم به بينيم فرياد اسناد را که نميتوانيم نشنويم اگر و  ؛البته

دماغ ظالم  از نگھدارند تابه وقت فرصت دمار درنھاکه دست قوی ندارند سنگ خُ آ< :سعدی نصيحتی دارد که ميگويد
دامن جمھوری  در نھا ميگرفتند وآدوروئی از  بارا ميکردند  که ايرانيان پيدا ھا سنگ ھای خردی را ئیآمريکا ورند>آبر

<اين حرامزاده ھا  چه زيبا گفته است ؛ايرانيان بکوبد سر بر را نھاآتا جمھوری اسالمی  (و ميريزند) اسالمی ميريختند
  .اند>سگ راگشوده اند وسنگ رابسته 

  سرنوشت مهندس فرد

 آمريکابه مبارزه مھندس فرد ومالقات او بامامورسفارت ) ٢۵۴۴( ١٣٨۴ديماه سال  ١۵ردرشماره گنکه سنآپس از 
ارسال فکس  خواستار تماس تلفونی با سنگرشد اکنون عين  درتاريخ اسفند ماه ھمان سال شخصی با .مطلبی نوشت

  .ال به اينجا مياورماسفند ماه  ھمان س ١۵از سنگر مطالب را

 آمريکامن سالھاست که  درايران فعاليت کسبی دارم وبرای يک بازديد کوتاه از فرزندانم به <
ياد کرده ايد ھم محله بوده ايم وميخواھم  او من بامھندس فرد که شما در سنگر ازمده ام آ

م محله مابود اوال ن ياد کرده ايد ھآ از مھندس فرد که شما  .ن مرد باشما صحبت کنمآدرباره 
 نديده ايم ھمه اھل محل اورامھندس خطاب ميکردند تيچ عالئمی که نشان بدھد ارمنی اسماھ

درنياوران  گبزر مھربان خوبی بود، مقاطعه کار ثروتمندی بود  خانه اوباغی بود ھم مرد بسيار
ميکرد روی تپه ای که دوقسمت ساختمان داشت يک قسمت ساختمان اربابی که خودش زندگی 

 .نجا سکونت داشتندآطبقه بودکه معموال باغبان وراننده او در ودرپائين باغ ھم يک خانه دو
 ،ماندم آمريکاحدود دوسال ھم در و مدمآ آمريکامن برای اسکان خانواده ام به  ۵٧درسال 

اختيار  بلند بود در یباستونھا گشتم ديدم خانه مھندس که عمارت بزرگموقعيکه به ايران باز
درساختمان پائين باغ  و ،کی از سران حکومت است ويک ماشين امنيتی ھم مقابل خانه استي

ھمسايگان گفتند شبی که مھندس سه ميھمان داشت پاسداران  .امنيتی سکونت دارد ھم يک افسر
بندی  به خانه جنوب باغ ميرساند ودرطبقه دوم سنگر مھندس خودش را ؛به خانه اش ميريزند
قدری تيراندازی ميھمان  از ھم بعدپاسدارھا  ،تيراندازی به پاسدارھا ميکند ميکند وشروع به

 بندی کرده بود پيش ميروند و وبه طرف ساختمانی که مھندس سنگر سپر کرده راھايش 
 بعدا در ورند وآمي مھندس راباشليک مسلسل از پادر بسرعت وارد طبقه دوم ساختمان ميشوند و

روی پاسدارھا  بر از ضد انقالبيون که خانه فساد تشکيل داده بود ونوشتند  که يکی  روزنامه ھا
  مقاديری اسلحه ومھمات کشف شد> درخانه او تيراندازی کرده بود کشته شد و

  سرهنگ هاشم كامبخش شاهد ديگر 

روم مراجعه وخواستارھمکاری برای  در آمريکابه سفارت ) ٢۵١٨( ١٣۵٨شھريورماه ١۴سرھنگ کامبخش در
ست ودوره ضد جاسوسی رادرپايگاه آمريکانتونيو درآخمينی ميگردد. او تحصيل کرده مدرسه نظامی سن  براندازی

 نام مستعار مھارت عالی درتکلم زبان انگليسی دارد و ،آمريکاھوابرد  گذرانده است وبنابرنوشته گزارش کارمند سفارت 
  .مده استآ<جمز ليتل> به او اختصاص داده شده است  درگزارش 

وی اظھار داشت که  ،راباما درميان گذرد وترديدی بخرج ندادآمريکاشاراليه دراينکه صادقانه انگيزه تماس بادولت <م
استفاده ميکند   آمريکاافراد مناسب درسفارت خانه  ايتاليا برای تماس با در يک فرد حرفه ای ميباشد واز تعطيالت خود

 راتھران وضرورت ھمکاری افراد عاقل برای واژگون کردن اوضاع  رد کامل خود رانسبت به رويدادھای اخير تنفر او
ئی ميداند  واميد واراست که بتواند آمريکارا تقريبا يک  خود آمريکاارتش  داشت وگفت بعلت ارتباطات نزديکش با اظھار

ط درخواست دارد کارکند کامبخش اضافه کرد که دراثراين ھمکاری چيزی نميخواھد  فق آمريکا برای کمک به کشورش با
که برای امنيت خود وخانواده اش اين تماسھا کامال مخفی نگھداشته شود درجريان بحث کامبخش ميگويد که وی 
وبھترين دوستش  سرھنگ نيروی ھوائی پورصبا تصميم گرفته بودند  که پس از دانشکده ستاد  درتعطيالت خود  سعی 
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پورصبا برای گذراندن  .دردانشکده ستاد باھم دريک کالس بوده اندپورصبا  تماس بگيرند او و آمريکاکنند بادولت 
 نجا باشد وبگفته مشاراليه پورصبا اينک بايد مشغول تماس باآنتونيو تکزاس رفته  واالن بايد آتعطيالت خودبه سن 

   .نتونيو باشد به ھمان نحوی که  وی دررم باما تماس دارد خدمات خوداراارائه کندآدرسن  آمريکاارتش 

تنفرخود رااز مالھا ابراز داشت  وميگفت که مسئوليتھای افسران ارتش اين است که ايران رااز اين وضع  کامبخش دائم 
فالکت باری که االن دارد نجات دھد ....... اوعقيده دارد  که تنھا ارتش، تشکيالت ووفاداری الزم رابرای جان بدربردن 

 اشت که شاه ھرگز باز نخواھد گشت اما مال ھابايد بروند او پيش بينی کرد که دراظھارد مکن ميداند او اين سقوط رام از
   .جريان حذف مالھا ھزاران نفرخواھند مرد اما اين برای تجديد حيات ايران قيمت قابل قبولی است

تشی که از کام بخش چندين باراظھارداشت که سپاھيان انقالب چيزی نيستند جز تازه کارھای جوانی که باسالحھای ار
 ھا بسيارنامنظم وفاقد توانائی رزمی حقيقی ميباشند ويک تيپ خوب و انبارھای ارتش دزديده اند مسلح شده اند اين گروه

او (کامبخش)  چند بار درخالل روز  بانگرانی از مامور ماپرسيد که   .دست گيرد در را ارتش ميتواند تمام کشور وفادار
رونوشت به  آمريکارم به وزارت خارجه  ی ازاز گزارش سر (گرفته شده >شروع کند يانهخواھد توانست  تعليمات را ياآ

  )۶٨جلد   ١٠٠تا  ٧٨تھران صفحات 

  .دررم درباره سرھنگ کامبخش به تحقيق ميپردازد آمريکاسازمان سيا بادريافت گزارش سفارت 

 ی وروحيه شخصی،  کارھای خصوصی اواطالعاتی است درباره وضع استخدام ،نسبت به کامبخش سازمان سيا شگزار 
مسرش وقيافه اش  وضع خانواده حتی وزن ھ –توانائی درزبان  –قابليت برخورد بامشکالت  – آمريکامدت اقامت در در
نقدر دقيق که شايد خود کامبخش ھم يادش نبوده است  ودرنھايت گزارش سيا آنھا آوامثال   وضع دخترش ثروتش و و

از جمله تيمسارعلی اصغر  کامبخش اسامی دوستانش را ،مايش دروغ سنجی ھم موفق بودهزآ کامبخش در ؛ميگويد
  )١٠٠تا  ٧٨(از ھمان صفحات   .پورصبا رابه اطالع ميرساند انتقامی و

  ئيها  آمريكاجاسوسي، پاسخ همكاري 

نھم بعد از آاسته اند ئيھا از کامبخش خوآمريکان چيزی راکه آمحال وممتنع است که خوانندگان اين تحرير بتوانند 
 )٢۵١٨( ١٣۵٨شھريورسال  ١۵باتفاق به سند سری مورخ   حدس بزنند.زمايش دروغ سنجی واطمينان از صداقت اوآ

   :نگاه ميکنيم

(فردمورد نظر  متن زيرخواستھای اطالعاتی برای استفاده احتمالی درتخليه اطالعاتی فرد مورد نظزاست -١
 کامبخش)

نھا مذاکره آھلندی که حکومت شاه برسر هد ناوچنلمان غربی وچآد زيردريائی از وضع قراردادھای خري –الف 
ياحکومت بازرگان عالقه ای به خريد زيردريائی نشان داده است؟ فرد مورد نظر از آميکرد چگونه است 

  .لمان چه ميداندآقراردادھای سابق تسليحاتی ايران و
ن خدمت ميکرد کدام بود؟ وظيفه اين واحد ھنگام جنگ آخرين واحد ارتش ايران که فرد مورد نظر درآ  -ب

اين واحد اين وظائف راتمرين ميکرد؟  ياآباعراق چه بود اگرايران حمله ميکرد چه؟ اگرعراق حمله ميکرد چه؟ 
يا آياتجھيزات کارميکردند؟ آرا؟  نھاآرائی عملياتی آ روحيه واحد راتوصيف کنيد؟ ھمينطورکار چند نوبت؟
  نھا استفاده کنند؟آوانستند از ايرانيھا ميت

فرد مورد نظربتواند از نيروھای مسلح عراق ياتلقی ايرانيھا ازعراقی ھافراھم کنند  هک ھرگونه اطالعاتی  -ج
بود. لطفا مشخصات دقيق بخواھيد واگراين فرد  تلقی ايرانيان را ارائه کرد لطفا کنجکاوی  دباعث امتنان خواھ

  .رابه اين تحقيق وارزيابی از عراقيھا رسيده اندکنيد که ايرانيھا چگونه وچ
  

از  آمريکاغاز شد  اطالعاتی راکه آ )٢۵١٩( ١٣۵٩شھريورماه سال   ٣١جنگ عراق وايران روز   - حاشيه
بوده  اين اطالعات برای چه مورد عالقه حدود يکسال قبل از حمله عراق به ايران  ميخواسته سرھنگ کامبخش

  (پايان حاشيه)  ؟جنگ بين  عراق وايرانبوده جز ايجاد  آمريکا
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ی که ھنوز پابرجاست  بلمان غرآمابه تمام جزئيات مربوط به مناسبات  نطامی بين حکومت جديد ايران و - د    
ھائی برای اعزام پرسنل  ياطرحآامان صورت ميگيرد  ام) در –(ای  يا عمليات افسران ايرانی باآ ،عالقمنديم

  جوددارد؟لمان وآارتش ايران به 
ھرگونه اطالعاتی که فرد مورد نطربتواند درباره ساخت قدرت وياترکيب قومی  پاسداران انقالب فراھم کند   - ـھ

  .يااطالعاتی درمورد نيروھای کردی که بادولت مخالف اند  مورد عالقه خواھد بود
  

تيارحکومت بازرگان قراربدھد  تااطالعات درمورد کردھای مخالف جمھوری اسالمی رابالفاصله دراخ  -   حاشيه
  (پايان حاشيه)

  
به عقيده فرد مورد نظرکدام افسران (سرھنگ دوم ياسرھنگ تمام)  ممکن است درفرماندھی خود درارتش  -و

چرا؟ واگر فرد مورد نظر اطالعاتی درباره افسران عاليرتبه داشته باشد    ،وجھه ای دربين پرسنل داشته باشند
متر شناخته شده است معطوف ا به افسران رتبه ھای ميانه که کاما توجه ما مخصوص ؛ودما عالقمند خواھيم ب

  )آمريکااسناد سفارت   ۶٨ھمان جلد   ٧۶و ٧۵صفحات (                                             .           است
  

يکند مانند يک دستمال کاغذی مورد رجوع مآمريکاياباورميکرديد افسری که برای نجات کشورش به آ ؛خواننده محترم
  وتبديل به يک جاسوس شود؟ استفاه ودرجھت حفظ رژيم اسالمی بکار گرفته شود

  
  سرتيپ حميد شيرازي 

  
ئيھا خواستار ايفای نقش جاسوسی بوده اند ھرکس که به آمريکاتصور نفرمائيد که فقط سرھنگ کامبخش بوده که 

اينکه ای ھا از او توقع جاسوسی داشته اند بر ئیآمريکا ،ت موقت او رجوع کردهھا برای مبارزه باخمينی ودول ئیآمريکا
  .نمونه ديگری درکنار سرھنگ کامبخش قرارگيرد وبه استحکام تز بيفزايد  حکايت سرتيپ حميد شيرازی راھم ميخوانيم

   
دازی دولت موقت بازرگان تماس ميکيرد تابرای بران آمريکاباسفارت  گدرھنگ کن ،افسرھوائی  سرتيپ حميد شيرازي

ن پول برای مقصد تبااو <پذيرف دهوبنابرگزارش مامور گفتگو کنن رد ميکند او پيشنھاد کمک شخصی را .کاری بکند
زادی برخالف شخصيت اوست اوميخواھد باما ھمکاری کندوبه اياالت متحده معتقد است وازما ميخواھد که به کشورش آ

که شخصيت وی چنان است که درھمه امورھميشه برمبنای تشخيص ور مربوطه بداند کمک کنيم او گفت که ميخواھد مام
جلد  ١۶(صفحه   .خود ازدرستی راھش جلورفته است واورانميتوان مجبوربه کاری کردکه بنظر خودش صحيح نيست

۶٨(   
  

ھنگ کنگ ارسال بالفور يک ليست سواالت برای سفارت  آمريکا هبوزارت خارج گدرھنگ کن آمريکاباگزارش سفارت 
  :ليست سواالت چنين است ؛ميگردد که از سرتيپ شيرازی خواسته شود جواب بدھد

   
ھای جنگی ايران عليه عراق ميباشيم  وتصورميکنيم که تمام  ماعالقمند به دريافت حداکثرجزئيات درباره طرح –الف  

 –بتفصيل شرح دھد  عليه عراق را ھای تعرضی نيروی ھوائی طرح – ھای جنگی زمان شاه ھنوز معتبرباشد  طرح
  ھای مقابله بايک حمله  عراق رابه تفصيل شرح دھيد ............. موارد مفصل است  طرح
ياموشکھای ھوا آ –سيستم ھای موشکی  فونيکس  دروضع عملياتی قراردارد  ياآ  ؟چقدراست ١۴مادگی اف آدرجه   -ب

  ؟وضع خوبی به سرميبرند به ھوادر
 واپيماھائی جمھوری اسالمی عليه کردھابکاربرده است؟ چه تعداد وچه نتيجه ای داشته است؟ تلفات چقدرچه نوع ھ  -ج

  بوده است؟
ميکند که دراين ناحيه ی يا دولت ايران پيش بينآتان اطالعی دارد؟  سرامی ھای اقليتھا دربلوچآ يامشاراليه ازناآ  -د

  دردسرھائی داشته باشد.........
  ؟لوازم يدکی چه کشورھائی درنظرگرفته شده انددرخصوص    -  ھـ
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  خط تدارکات لوازم يدکی  چگونه است؟  -ز
کدام افسران نيروی ھوائی ھائی برای باز گرداندن مستشاران نيروی ھوائی اياالت متحده درميان ميباشد؟   يا طرحآ  -ح 

  رخواست توجه فرمائيد)به ماھيت د(   گرداندن مستشاران وکدام ھا مخالفند؟باز ايران موافق با
 نھارانشان بدھد وآاز مشاراليه بخواھيد که چارت نيروی ھوائی وسازمان خودرابکشد ومقامات وصاحبان فعلی   -  ط

  نھا کمی اظھارنظر نمايدآرائی وشخصيت آ درباره کار
  امه دارد يا درگيری ھمافران خلبان درجھت حل شدن است يامداخله کميته انقالب  درنيروی ھوائی ادآ –ی 
  

اسناد  ۶٨جلد  ۵دربايگانی ضبط شود  تماما سری (سه تا سال) ٢٠(يعنی  ١٣٧٨تاريخ ششم شھريور تابدون پرونده 
  )سفارت

  
بوسيله دولت موقت بازرگان سرتيپ حميد شيرازی  ئيھاآمريکااسناد سفارت نشان ميدھد که بعداز تماس حميد شيرازی با

  .ديگر بااو تماس نميگيرند ھا ھم یيآمريکاو، باز نشسته ميشود
  

  شهاد ت شهودپايان 
  

ئی از ھمکاری افراد ايرانی برای براندازی جمھوری اسالمی آمريکابرداشت از شھاد ت شھود اين است که اگر مامورين 
تصميم از نان راه بوسيله جمھوری اسالمی فراھم کردند،  درماھيت تبعيتِ آوسيله نابودی  ،استقبال نکردند که ھيچ

ايرانيانی که درسالھای نخست  ،وابقای جمھوری اسالمی بوده است Henry Prechtپرشت طرح ھنری  ادلپ وگو
بناکننده  آمريکااميد بسته بودند ويا اکنون اميد بسته اند ازاين حقيقت دوربوده اند که  آمريکاپيروزی شورشيان به 

  .نطور که خودش ميخواھدآ نرا الزم ميداندآ ن نيست ولی تعميراتآجمھوری اسالمی است مايل به ويران کردن 
  

  قرائن ورويدادها
ارائه گرديد  واکنون قرائن ونمونه  بحث اسناد وشھود ،اسناد وشواھد وقرائن معرفی شد منابع تز، ،درابتدای اين تحرير

  .رانشان ميدھد باتفاق طی ميکنيم Henry Prechtپرشت ھائی که مسيراجرائی طرح ھنری 
  
  ؟رسش مطرح است که چه دليلی دردست است که اعليحضرت نسبت به تفھيم طرح  تمکين کرده باشندنخست اين پ 

. به اتفاق به مسيراين تمکين اگر چنين مسئله اساسی به اثبات نرسد مالحظه مسيراجرائی طرح ممکن نيست زيرا
  .ميرويم

  
پرشت تمکين ايشان نسبت به طرح ھنری از اعليحضرت نشانه ھائی که حکايت از ) ٢۵٢١( ١٣۶١تا آبانماه سال  

Henry Precht ند سلطنت جايگاه گسو و باشد ديده نميشود برعکس استواری به مسئوليتھای قانونی قانون اساسی
دوسال  قبل درچنين روزی مسئوليتی «ميخوانيم ) ٢۵٢١(  ١۶بانمان سال آاز باب نمونه درپيام   ،اعتقادی ايشان بود

ن وظيفه مقدس ملی آانجام  فتم ومن نميتوانم ازپذير، اسی ايران برعھده ام گذاشه بودنداسراکه بموجب قانون 
بعھده ھمه   وھويت ملی وميراث پرافتخارفرھنگیسربازبزنم...... امروز به حکم تاريخ ، پاسداری از موجوديت ايرانی 

ومن بھرعقيده  دم اين مسئوليت راقائلمموررد مسئوليت داريم والبته قبل از ھمه برای خو اين در ماست وفرد فرد ما
(پيام باال  »ذارمگوھرمرامی که درچھارچوب قانون اساسی مشروطه ايران درراه مصالح مملکت بکوشد احترام مي

  غاز سومين سال سلطنت بوده است)آان بمناسبت باعنوان  پيام شھرياراير
  

قای آزير سوال برد  ور موقعيت قانونی اعليحضرت رااولين کسی که درخارج از کش ؛اسناد سياسی مبارزه نشان ميدھد
شناخت مدعی سلطنت  بود که بدون سابقه  برای اولين بار ايشان را) ٢۵٢٢( ١٣۶٢درفروردين سال  دکترعلی امينی

دقت بفرمائيد مالحظه خواھيد کرد که  طرح ھم <ادعای سلطنت رامردود  Henry Prechtپرشت  ی(اگر درطرح ھنر
قای امينی چنين آن زمان که آنجاکه درآاز  امينی دقيقا از طرح مزبور الھام فکری وحرفی گرفته بود)ودانسته است 

مکشوف نشده بود وبھمين  Henry Prechtپرشت ن دفاع کرد  طرح ھنری آمسئله ای رابرای اولين بارطرح واز 
 Henryپرشت وز که طرح ھنری اما امر .ن درحد مخالفت اساسی امينی باخاندان پھلوی گرفته شدآعلت اھميت 
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Precht پرشت   شکارشده است ميتوان ارتباط بين اظھارات امينی وباطرح را بروشنی مالحظه کرد خاصه که طرحآ
Henry Precht،  اعالم شود  آمريکاتاکيد دارد که مسئله رد تداوم سلطنت بايد از طرف شخصيت ھای مورد وثوق 

  .ميدانند> آمريکا<مردم ايران ايشان راتحت الحمايه  قای امينی خودشان گفته اند که آکه 
  

به مشروعيت وحقانيت قانون اساسی نسبت  سستی ھای مشھودی دراعتقاد سياسی اعليحضرت  ،بعد از اعالم امينی
 Henry Prechtپرشت گاھی ازطرح ھنری آبروز کرد که باز به ھمان دليل عدم وتصدی خودشان برسلطنت 

نرا کامال حس ميکرديم ودريکی از سنگرھا  تحت عنوان <تحقق آلی وحشت درک  کنيم و  بدرستی انرآنميتوانستيم علت 
  :وحشت> نوشته شد

  
 مسير <حرکت سلطنت ازموقعيت خود بسوی موضع رھبری سياسی يک وحشت است ورضايت اعليحضرت به سير در

، قصه روحشتناک،  سلطنت وسلطنت طلبیرھبری يک وحشت بزرگتربرای سلطنت طلبان ........ چرادرپايان اين مسي
  .قابليتی قابل لمس ونه قابل دفاع دارندھای تاريخی خواھند شد که نه 

  
درکمال  تاسف ھمگان ناظريم که اين وحشت بزرگ يعنی تبديل موقعيت رسالتی وقانونی شاه به موضع فناشدنی رھبری  

ن حرفھای عجيب وبيسابقه است ...... لذا آاز وچون رھبرسياسی بی تشکيالت وسازمان جامعه عمل بخود گرفت
ودرنھايت  موضع نھاد سلطنت ووظايف مقرردرقانون اساسی وسنت کھن  وارد نشدنداعليحضرت درموضع رھبری ھم 

  .تبديل به ھيچ وپوچ ميگردد ،پادشاھی
  

نھم بدست واراده آون رامقدمه ای ميدانيم برای پايان بخشيدن به فصل تاريخی سلطنت ايران گمااين نمايش ناش
  )٣٣٢+٣٧رگ(سن   >اعليحضرت تاديگر ھيچ جای سخن وبحثی باقی نماند

  
مقصود از اشاره به نوشته سنگر از اين باب است که ما درک ميکرديم که جريانی برای  قطع تداوم سلطنت  درکاراست 

ن که ھمان آاشتيم ولی از علت به سرعت ھم پيش ميرود وعقب نشينی ھای اعليحضرت راھم دقيقا زيرنظرونگرانی د و
وتفھيم طرح به ايشان است غافل بوديم وعلت غفلت ھم معلوم است که عدم  Henry Prechtپرشت طرح ھنری 

  .گاھی از طرح مزبور بود نه کم توجھی ماآ
  

عقب نشينی ھای اعليحضرت از موضع سلطنت وقانون اساسی وسوگند سلطنت بسرعت ودرمفھومی  -باری 
 در آمريکارابطين مورد اعتماد  قای احمد قريشی که ازآ ،قای رامبدآبل انتظارادامه يافت وبعد از استعفای بسيارغيرقا

اعالم   او بود که درکيھان لندن ازقول اودر زمان تصدی معرفی شده عھده دار اموردبيرخانه  شد و  آمريکااسناد سفارت 
  ) ٢٩٧(کيھان لندن شماره  .>رند وخود راھم رضاپھلوی ميدانند<ايشان (يعنی اعليحضرت  رضاپھلوی)  ادعائی ندا :شد
  

پرشت تفھيم و تسليم به طرح ھنری  ن است که اعليحضرتآ ن بيانگرآمفھوم اعالم قريشی وسکوت سلطنت وتائيد 
Henry Precht انه مقدمه ای بوده که بتواند پشتون عقب نشينی ھا آمده وآوطرح مزبور از قوه به فعل درپذيرفته  را

اعالم قريشی باشد  ودرکالمی ديگر برخورد ايرانيان با اعالم قريشی غيرقابل انتظارنباشند چراکه معموال خبرعقب نشينی 
  .ھا به تسليم ختم ميشود

  
  صورت گرفته است؟ هائي توافق بين اعليحضرت وجمهوري اسالمي ياآ

  
 مقيم است اليحه مفصلی به سنگر نوشت و اآمريکيکی از قضات بازنشسته دادگستری که در) ٢۵۴۶( ١٣٨۶درسال 

ھائی برای عدول از سوگند سلطنت وترک موضع وادعای تداوم  دالئلی براينکه بين جمھوری اسالمی واعليحضرت توافق
دولت مشروطه ايران با محمد عليشاه ونيز دولت  ن قاضی بازنشسته رفتارآدليل  ؛صورت گرفته  ارائه داد سلطنت 

  .ن کشور وياپادشاه يونان بودآدشاه معزول بلغارستان با پا
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پرشت اگر طرح ھنری  ،شناسدـــــوارد نمي ی محترم راــــقاتی که زيربنای اين تز قرارگرفته نظريه قاضــــقيـــتح 
Henry Precht  درکارنبود احتمال وارد بودن نظريه ايشان قابل طرح بود ولی بابودن طرح که دقيقا متضمن خواست

اسالمی بوده وھست جای نگرانی برای جمھوری اسالمی باقی نميماند چراکه طرف طرح دولت اياالت متحده جمھوری 
درميان است   آمريکامقابل اين جريان سياسی محکم که پای سياست  در و ،ن کشوراستآست که وليعھد درگروِ آمريکا

اين ماجرا  وقعيت جمھوری اسالمی درم ،اعليحضرت بشود جمھوری اسالمی چه صيغه ای است که وارد معامله با
  .ميدارد) نست که من ميدانم  شيشه رادربغل سنگ نگهآمصداق اين بيت است  (گرنگھدارمن 

   
ن ميشويم که تنھا مسئله عدم قبول تداوم سلطنت رامطرح نکرده بلکه ممنوعيت آبا نگاه مجدد به طرح متوجه جامعيت 

اگر قبول باشد که برای ترک موضع سلطنت بين ده است درحاليکه خاندان سلطنت وسلطنت طلبان راھم شامل ش
جمھوری اسالمی واعليحضرت معامله ای شده باشد بايد قبول کنيم که اين محدوديت معامله نميتواند نسبت به خاندان 

  .نھا طرف اين معامله نبوده اندآسلطنت وسلطنت طلبان تسری پيدا کند  زيرا 
   

 که سياست کشورش را آمريکان ترديد واستثنای طرح قطع تداوم سلطنت فقط وفقط  بوسيله کليت وجامعيت واجرای بدو
  .الغير ،ن کشوراست  ممکن استآھم درگرو برقطع تداوم سلطنت ايران منظور داشته ووليعھد 

  
عامله درتحميل طرح به اعليحضرت مزايا ويا امتيازاتی برای ايشان قائل شده باشد ولی فکر م آمريکاممکن است 

گروگانگيری  سعی درايجاد  وانگھی ھر  اعليحضرت  درمقابل اسناد ارائه شده بی اعتباراست جمھوری اسالمی با
گروگان تبديل به حالت عادی ميشود  واز طرفی بحث اين د  چنانکه بعد از گذشت مدتھا حالت رضايت گروگان ميکن

  ست؟آمريکاوقتی ھنوز ايشان درگروگان  اعليحضرت چه سود با آمريکاموضوع يعنی معامله احتمالی 
  

   فرهنگ تعرض بهعقب نشيني ها تامرز
  

قانون اساسی  در پس از اعالم  احمد قرييشی دائر به عدم ادعای سلطنت که درواقع اعالم عدول رسمی از سوگند  مقرر
اسرعت وشدتی بی عقب نشينی ھای اعليحضرت ببود  Henry Prechtپرشت يل وتسليم به تحميل  طرح ھنری متح و

  .>تھام نادرست <زيرپاگذاشتن قانون اساسیآمحابا حرکت کرد  تنقيد از اقدامات پدر 
  

اين اتھام چندين بار از  سوی اعليحضرت درمصاحبه ھای داخلی وخارجی عنوان شد وھربارھم اينجانب کتبا درخواست  
انداختن اين اتھام به پدرشان از موارد تحميل طرح  اصرار اعليحضرت درجا .ارائه نمونه ھائی راکردم که اعتنائی نشد

ايستادگی  و ماز دست داده است واين اتھا بگذارد مشروعيتش را که پادشاھی که قانون اساسی را زيرپا چرا؛است
  .زمينه رابرای بی اعتباری تداوم سلطنت مھيا ميسازدخود بخود  اتھام،ن آاعليحضرت دراصالت 

  
نان به خودخواھی وديکتاتوری،  گرامی داشتن آت،  طرد سلطنت طلبان وتحقيرومتھم ساختن ممنوعيت ھواداری از سلطن

بی تفاوتی بين سلطنت وجمھوری، بی نيازی ايرانيان به  مخالفين سلطنت وحتی تروريست ھا،  التاری گذاشتن سلطنت،
> رمانتيکیبه < کشور بير استقاللواژه ممکن است، عبور از قانون اساسی، طرفداری از حکومت فدراتيو وتع سلطنت با

پرشت وردھای عقب نشينی وتحميل اجرای طرح ھنری آھائی است که دست بخش به معنای <خيال  پردازی است>
Henry Precht ورد ھای عقب آاست که اخيرا ھم اين عقب نشينی ھا به زنگوله ای متصل شده که اگر ايرانيان دست

(سکوالريسم فلسفه ای مترقی است نھاراھشيارسازد آم ايشان سصدای سکوالري قلانشينی اعليحضرت راباور نکنند ال
  .درحد شاه نيست) نآولی ھوداری از

  
به  ھم هوراست اين است که درعقب نشينی ھا يک ضربه ناکارکنندآطرف مھم تری که حقيقتا وحشت   ،اينھا يکطرف

بی صاحب وپاسدارساخت سبب شد که يک جناح از فرھنگ ايرانيان وارد ساختند اين ضربه که فرھنگ ايرانيان را
 ن ميتازيدآجمھوری اسالمی بالفاصله خودرامروج وحامی ھمان فرھنگی دانست که جمھوری اسالمی به دفع وسرکوب 

  .ندن شناخته ميشدآواعليحضرت بطور سنتی وقانونی پاسدار ومظھر
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  ن ضربه كذائي چه بود؟آ 
  

قای آن مصاحبه آقای بھارلو مصاحبه ای داشت با اعليحضرت درآبتصدی  کاآمريراديو صدای ) ٢۵۴۵( ١٣٨۵درسال 
د عالقه وحمايت رانجام طرح ھمبستگی که نھايت موربھارلو علت عدم موفقيت اعليحضرت دربيست وچندسال گذشته راد

  .ھم بوده سوال ميکندايشان 
   

ھا، بھانه  خرده شيشه«آلوده به  را ايرانی ما گرادرفرھنگ ماايرانيان ميدانند وفرھنعدم موفقيت  اعليحضرت اشکال
حسادت ھا، خود محوری ھا،  درگيری ھا، حزب گرائی ورھبرگرائی ميدانند واظھارنظر فرموده اند که تا فرھنگ  ھا،

  .» وتاموقعی که به اين مرحله نرسيم انتظارھيچ معجزه ای رانبايد داشته باشيم  اجتماعی ما اصالح نشود
  

 را نھم ازسوی شخصی که ھمان فرھنگ ايرانی اوآبه فرھنگ ماايرانيان بسياربيسابقه بوده است  اين چنين تعرضی
  .پاسدارفرھنگ ميداند و مظھر

   
نفرموده بودند   پيمان بيانيه ھا ومصاحبه ھای اعليحضرت تاھنگاميکه بطور قطعی باھويت پادشاھی وسوگند سلطنت قطع

    .شاتشان بودتجليل از فرھنگ ايرانی تکيه گاه فرماي
  

ولی بافاصله گرفتن از ھويت سلطنت، فرھنگ ماايرانيان ھم ازبی مھری ايشان درامان نماند وفرھنگ ايرانی شد فرھنگ 
  (!)  خرده شيشه دار

  
 و شاه مظھر ،وبرھمين مبنا  که فرھنگ بناشده بامالط سلطنت استبه سير وساختمان فرھنگ ايرانی نشان ميدھد  نگاه

خط تاکيد دارد درسالھای قبل مورد تائيد اعليحضرت ھم  که (مطلبی وحدت ايرانيان شناخته شده است  و گپاسدار فرھن
ايران وسلطنت جدائی ناپذيرند وعميقا وابسته به تاريخ وفرھنگ «  :ن مورد چنين استآ عبارت ايشان در ،بوده است

  .)٢۵٢٢= ١٣۶٢سال  مصاحبه باپاری ماچ (»  وسنن ماست
  

نمودار نوعی  قطع رابطه وپاسداری از فرھنگ  آمريکامصاحبه باراديو صدای در يحضرت نسبت به فرھنگ مابيانات اعل
مبتالست چه نيازی به ن ياد فرموده اند آھمه بيماری ھای مھلکی که از هی که خرده شيشه دارد وبگاست چراکه فرھن

ھرچيزی که خرده شيشه (ن است آرھاکردن حراست ومظھريت دارد  ودرواقع ميتوان گفت نوعی اعراض از فرھنگ و
  .)لوده به خرده شيشه باشد دور انداختنی استآنھم  چيزی که آدرش بود بی مصرف است وچيز بی مصرف 

  
خوانندگان محترم اين تز وقوف کامل دارند که فرھنگ ماايرانيان  درمسيرتاريخی وطبيعی خود باھجوم فلسفه اسالمی 

نچه که بعنوان فرھنگ درجامعه ايرانی مالحظه آبه حضور ووجود فرھنگ ايرانی نيست و ه قائلفن فلسآشد که  روبرو
ش راخودتان ميدانيد) واين فلسفه (کلّ ونيز قائل به مليت وھويت ايرانی وايران نيست از اسالم ميداند  ميشود ريشه اش را

که ريشه ای کھن وباقدمتی ھزاره دارد  ن است  ودقيقا درمقابل فرھنگ ايرانیآھمان است که جمھوری اسالمی علمدار 
  .ن پادشاه است  چنانکه متولی فرھنگ اسالمی امام ويامرجع تقليد ميباشدآايستاده است که متولی سنتی 

   
ھنگاميکه عمال فرھنگ ايرانی بابيان اعليحضرت بی صاحب ودرحالت اعراض قرارگرفت بخشی از بدنه جمھوری 

ن بسازند وبرنيروی کھن آقاپيد  تاخود را متولی فرھنگ وافتخارات ورده بودند  آود راکه اعليحضرت بوج خالئیاسالمی 
  .فرھنگی وسنتی ايرانيان که يتيم شده است ناپدری شوند

   
تادرمقايسه باعناوينی که برای فرھنگ خودمان متاسفانه  ورده شودآ نھاآميز آعباراتی از گفته ھای تدليس  ،بجاست

  .کندگی به رابطه فرھنگ زدائی وقطع ريشه سلطنت پی ببريمساخته ايم بااحساس سراف
   
ازمکتب اسالم دريافتھای متنوعی وجودداررد امادريافت ما ازحقيقت ايران وحقيقت اسالم  مکتب ايران است وبايد از «

  - ايان رسيده است دوران اسالم گرائی به پ –واژه ايران ذکر است    -اين ببعد ايران رابه جھان معرفی کنيم نه اسالم را 
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درحکم ريشه يک ملت نميتواند يکدفعه موجوديت وھويت پيداکند بايد عقبه وريشه داشته باشد وميراث فرھنگی 
وشناسنامه يک ملت است  ھمانطور که جسم انسان نياز به تنفس دارد روح انسان نيز برای تنفس نياز به فرھنگ دارد  

اط ميان روح انسان ھا ممکن ميسازد واين يک موجود دفعی ولحظه ای لطيف وبرای ارتب فرھنگ فضای انسانی را
(از اظھارات متقلبانه     »..... قطع کرد نميشود يک ملت رااز گذشته اش  ،نيست بلکه يک جريان مستمرودائمی است

  بخشی از رژيم اسالمی)
  

 مھوری اسالمی ديدم  براستی که ازوقتی جمله <نميشود يک ملت رااز گذشته اش قطع کرد> رادراظھارات بخشی از ج
نھم يادی که باپتک بسرم ميکوفت که  چه اصرارھای پياپی  وحتی بی آمد آخودم بيزار وشرمنده شدم وبيادم  مبارزه و

  .ھائی از اعليحضرت کشيديم که بايد خود رااز گذشته جداکنيم مھری ھا وعاق
  
کنون نتوانسته اند باھم گفت وشنود وھمکاری داشته باشند سببش اگر ايرانيان تا«درمصاحبه باکيھان لندن ميفرمايند  

   »که اين بند ھای عاطفی راازميان بردارمذشته ھستند ومن به سھم خود کوشش کرده ام گاسير  اين است که
  

 بزرگترين سھم پادشاه درپيکارھمين بود که خود«داريوش ھمايون ھم درمقام مشاور اعليحضرت درکيھان لندن نوشت 
  )٣٧٢(کيھان       .»موفق ھم بوده است اين رسالتاز گذشته انديشان جداکرد. پادشاه درانجام  ار
  

دقت بفرمائيد به اين جنايت که درتاريخ پادشاھی ايران بی سابقه ومقدمه ای برای سقوط پادشاھی است عنوان  -  حاشيه
 در ھا نوشت که اوبوده که اعليحضرت را (رسالت ماموريت الھی است) داريوش ھمايون بعدرسالت داده شده است 

  پايان)( .استقرارداده مسيرقطع بندھای عاطفی نسبت به گذشته 
  

کاری است که انسان نسبت به دشمنانش ممکن است انجام دھد که دشمن تنھا بشود  ،نآبرداشتن بندھای عاطفی وياقطع 
  .ش قطع کندنه اينکه کسی سعی کند که بندھای عاطفی وعالقه اشخاص رابه خود

  
نرا بکاربرده خمينی است که به حسنين ھيکل گفته است آتنھا موردی که کسی اصطالح بندھای عاطفی وقطع  

  .(مانميتوانيم بانيروھای مسلح درگيرشويم بايد بندھای عاطفی بين نيروھای مسلح وشاه راقطع کنيم)
  

ندھای عاطفی بين شاه ومردم قطع شود وھم گذشته آری برای اينکه تداوم سلطنت بکلی قطع شود ھم ضرورت دارد که ب
روزھای سربلندی ايام سلطنت شاھنشاه ايران فراموش شود وباصطالح بکاررفته  <اسيرگذشته   ميز وآ ھای افتخار

  .نباشند>
  

اسارت، تحميل وضع حاضر شخص  ،گرايش شخص به شخص وياعقيده ويادوران گذشته، اسارت تلقی نميشود -حاشيه
  (پايان)  .ثالث است توسط

  
نميتوانست فقط روی انتقال سلطنت به وليعھد وتوقف فعاليتھای ايشان متمرکز  Henry Prechtپرشت طرح ھنری 

ن ريشه وبندھا عاطفی  توقف تداوم سلطنت آوجود  گردد زيرا سلطنت ريشه ای اقرانی وبندھای عاطفی تاريخی دارد  و
سال  ٢۵٠٠م نوشت (نھال جمھوريت درجائی غرس شده است که بيش از ممکن نميسازد  چنانکه سعيد حجازيان ھ را
سلطنت بوده است و ھرزمان امکان دارد که سلطنت حتی درقالب ھای مذھبی خودراباز توليد کند وجمھوريت  نجاآ در

  .رابه خطراندازد)
  

عاطفی مردم ی بندھارشد سلطنت ھمين قطع ز بنابراين يکی از ابزارھای مھم حفظ جمھوری اسالمی وجلوگيری ا
قدرت حاکم يعنی  اسارتنھا درخالء سياسی است که بطور طبيعی وعلی رغم طبيعت خودشان به آباسلطنت  ورھاشدن 

پرشت اين ابزارمھم طرح ھنری  و ،(لنگه کفش کھنه دربيابان نعمت خداست) مده اندآيند که آری اسالمی درميجمھو
Henry Precht ه شخص اعليحضرت بکارگرفته شود يعنی ايشان خودشان پيشگام قطع وقتی موثرميافتاد که بوسيل
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نھا نداشته باشند آ از خودشان برانند وکاری با خودشان سلطنت طلبان را که شده اند باشند اصرار نھم باآبندھای عاطفی 
  .قطع بند ھای عاطفی واسيرگذشته نبودن نھم شرطآبرای طرفداران خودشان شرط قائل شوند  و
   

يک حالت طبيعی است وقتی کسی نميخواھد که دوستش باشند وکمکش کنند مردم ھم عمل متقابل ميکنند ودرنتيجه اين 
 است که بندھای عاطفی و Henry Prechtپرشت واين درست ھدف گيری  طرح ھنری   نھا فاصله ايجاد ميگرددآ نبي

نرا رھاسازند آتشبيه و اسارتتابناک خودرا به  محبت سنتی ودينی که مردم به پادشاه دارند گسسته شود ومردم گذشته
  .يدآتاطرح باموانع کمتری به اجرا در

  
    سربی چه خوش بی مھربانی ھردوسر بی       که يکسرمھربانی درد

  مصداق مورد است
  حاشيه

 ومادر وبغيراز محبت است  عاطفه يک پديده طبيعی است که درانسان ھانسبت به پدر يکی از حکما نوشته است عاطفه 
  .وپادشاھان نمودارميگردد ومستعد فداکاری ميشود اولياء

    
دارند بازھم موفق  را نکه اعليحضرت اصراروابرام درقطع بند ھای عاطفی باپيروان خودآبا ،اين تعبير حکيم نشان ميدھد

  ( پايان) .ن نشده اند وھنوز اين طيف عاطفه وجودداردآبه قطع کامل 
  

شديد ترين تبليغات داخلی وخارجی عليه رژيم سلطنتی ايران بوده وھست  وبقول اعليحضرت  حدودسی و دوسال است که
ن آبه حمايت وحقانيت سلطنت اگرھم عقيده دارند خالف  نسل حاضر چيزی از سلطنت نميداند و شخص  اعليحضرت ھم

 ،ھای سنتی وھويتی ومنش ايرانیگرايشاز خودشان رانده اند باھمه اين احوال   است وعمال ھم سلطنت طلبان را مشھود
وھمين احساس است که ناتوانی اجرای  حفظ کرده اندپيوند ھای عاطفی واحساس نيازبه رژيم پادشاھی رادرطبيعت خود 

  ٨ .راموجب شده وميشود Henry Prechtپرشت تمام وکمال طرح ھنری 
  
درميان ١٣۵٩ بان آ ٢٢پاری ماج  ارشگرگز با ليحضرت ھم درسالھای نخست اين حقيقت تاريخی رادرعبارت زيرــاع

  ؛گذاشته اند
  
درايران مشاھده ميکنيم تنھايک وقفه کوتاه مدت است ما  زنچه امروآقرن درايران برقراربوده است  ٢۵نظام سلطنت «

دوران طالئی خويش راباز خواھيم يافت من اطمينان دارم مردم که نيروی زنده کشورند اين رژيم غيرقانونی راجاروب 
لمان،  درفرانسه  افسران آ،  درآمريکالستان،  درگخواھند کرد فراموش نکنيد که درھمه جا تکرارميکنم درھمه جا دران

ينھا ھمه يک نقطه ادرکميته ھامتشکل شده اند.......  دانشجويان وسربازان محکوم به تبعيد  ،روشنفکران، سياستمداران
پرشت طرح ھنری  اـــــــــنطوراست يــــا حاليه ھم ھميـــــــيآ »استنھم وابستگی بنظام شاھنشاھی آمشترک دارند و

Henry Precht  ؟ھمه رامتالشی ساخته است آمريکاوسياست  
    

  نمونه هائي از حالت گروگان بودن 
  

ھسته اعليحضرت از سوگند سلطنت روش سياسی اعليحضرت دقيقا آنشان ميدھد که بموازات عدول  ،اسناد تحقيق اين تز
نسبت به ايران  آمريکابعبارت روشن، روش سياسی نسبت به جمھوری اسالمی قرارگرفت  آمريکاحت تاثيرسياست ت

يد که اين يک امرتصادفی بوده است  ولی اين آممکن است اين فرض پيش  گروگان شده تحميل گرديد. براعليحضرتِ 
 از باب نمونه ميتوان به جنبش سبز .ته ميشودشناخ راعتبارد موجود وتطبيق زمانی وموضوع، بی فرض دررابطه باموا

                                               
) بررسی شده است وبخش ھايی از آن پررنگ و تاکيد شده ٢٠١۶نوامبر  ٢٠( ٢۵۵۵آبان  ٣٠اين نوشته در تاريخ  -٨

کوروش پدر «روز پس از گرد ھم آيی با شکوه ميليونی مردم در پاسارگاد است که فرياد کشيده اند:  ٢٣است. اين 
اين نشان گرايش ھای » شاھزاده تولدت مبارک«، »، عرب نمی پرستيم، ما آريايی ھستيم»ماست، ايران وطن ماست

  ک- سنتی ايرانيان به سلطنت و تداوم آن است. ح
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 یاز جنبش سبز ھماھنگی زمانی وموضوع آمريکان جنبش باحمايت آرجوع کرد که ھم حمايت وجانبداری ايشان از 
  .درجانبداری از جنبش سبز  سبب ترديد وکسرحمايت  ايشان از کل جنبش سبز گرديد آمريکاداشت وھم ترديد 

  
 درنفی تداوم سلطنت وجلوگيری از افق ھائی که ممکن است در آمريکانفوذ وگستردگی سياست برای نشان دادن قدرت و

  .ازه ميخواھم به دو مورد قابل توجه استناد کنمجخللی وارد شود ا آمريکاسياست 
  

  نخست وصيت سياسي شاهنشاه ايران
  

نکه سنگر مفادوصيت آئه نشد وبعد از سال پس از درگذشت ايشان مکتوم ماند وارا ١٣وصيت سياسی شاھنشاه ايران تا 
معھذا خاندان ) ٢۵٣١( ١٣٧١از يادداشتھای روزانه علم منتشرکرد يعنی تاريخ اول ديماه سال  سياسی شاھنشاه را

سلطنتی وبيشترعلياحضرت واعليحضرت حاضربه تائيد وصيت سياسی شاھنشاه نشدند و اين ادعا که ايشان وصيت 
، وردآبوجود نمي درجھت اثبات وجود وصيت سياسی کوچکترين ترديدی ولی اين بھانه سياسی نداشت بھانه ثابت بود

   :عبارت زيرازبيانات شاھنشاه است
  
من وصيت سياسی خودم راتنظيم کرده ام وھمه فرماندھان  - من شخص مسئولی ھستم نميگويم بعدازمن ھرچه باداباد  «

نچه راکه تاکنون ميکنيم يعنی انقالب آ ای روی دھد بايد بکوشند تا رادريافت کرده اند وميدانند که درھرواقعه آنارتش 
ادامه دھيم ورژيم راباقی نگھدارند. (عالقمندان ميتواند متن کامل وصيت سياسی شاھنشاه ايران رادرسنکر اول  سفيد را

  . قمندان استن اقدام کند  که تسھيل عالآو اميد وارم سايت جاويد ايران به پخش  داشته باشند ١٣٧١ديماه 
  سال آدرس: ١۴٠٠وصيت سياسی شاھنشاه در سايت 

 .pdf2011-14June-years.org/AmirFeyz/DarbarehVasiyateSiasiShah1400http://  موجود است
  )روی پيوند باال کليک کنيد.

  
ھيت وصيت سياسی شاھنشاه برحفظ تداوم سلطنت ووفاداری مطلق افراد ونيروھای مسلح به قانون اساسی  تاکيد ما

نيروھای مسلح تازمانی که وليعھد به سن قانونی نرسيده مطيع فرامين شھبانو وھنگاميکه وليعھد يعنی < –صريح دارد 
  سياسی شاھنشاه) (ازمتن وصيت  >.ينده برسد مطيع فرامين اوخواھند بودآشاه 

  
  :ن اين است که ميگويدآاھميت است و ن وصيت سياسی ھست که بسيارباآتصريحی در

  
چنانچه رئيس مملکت از اعمال امتيازات ويژه اش براساس قانون اساسی غفلت کند ممکن است نيروھای مسلح  «

درتی است که من اعمال کرده وخواھم ن قآوری کنند که صالح مملکت ووظائف قانونی اومستلزم آناگزير شوند به اوياد
  (ازمتن وصيت سياسی)»  کرد...........

  
پرشت يا وصيت سياسی شاھنشاه ھماھنگ با طرح ھنری آاين سوال از خواننگان محترم اين تز ھستم که  اکنون مستعدِ 

Henry Precht  ؟؟مزبوردرلزوم قطع تداوم سلطنت است ياصد درصد مخالف ومتضاد باطرح  
  

وم اينکه  اگروصيت سياسی شاھنشاه درھمان زمان درگذشت ايشان ارائه ميشد وعلياحضرت به وظائف نيابت سوال د
بامشکالتی حتی کوچک روبرونميشد وافراد  Henry Prechtپرشت يا اجرای طرح ھنری آسلطنت عمل ميکردند  

لوگيری انحرافات اعليحضرت از نيروھای مسلح داخل وخارج که گسسته نشده بودند درحمايت از تداوم سلطنت و ج
  ؟سوگند سلطنت موثرنبودند

  
بود جلوگيری از ارائه وصيت  Henry Prechtپرشت که مجری طرح ھنری  آمريکابنابراين نزديکترين راه برای 

سياسی شاھنشاه بود وھمين کارراھم کرد وگفته شد که شاه وصيت سياسی نداشت  وھرچه ھم شخصيت ھا شھادت دادند 
اعليحضرت نشد  درمورد وصيت سياسی استناد شد معھذا ھيج تائيدی ازسوی علياحضرت ويا به ھای شاھنشاهمصاحب و
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نھا به تفھيمات وتحمل آن وحالت گروگان بودن خاندان سلطنت ايجاب ميکند! که آچرا؟  زيرا ابعاد طرح  واجرای 
  .ائه ندھند که ندادند ھمار ووصيت سياسی شاه راتسليم باشند   آمريکاناپذيری گروگانگيريعنی 

  
نان منتشر آباز دارندگی فعاليت ھای و آمريکاھيچ اشاره ای درباب مداخله  از شخصيت ھای خاندان سلطنت – حاشيه

کرد اين اشاره ديده  منتشر نراآمصاحبه ای که بی بی سی  پھلويی در فرزند شادروان عليرضا ،نشده  تنھا علی پاتريک
  :ميشود

 ورضاپھلوی دستواراتی دادند و آمريکااينکه  لکس پرس می نوشتم تاآای روزنامه پاری ماچ وبر ١٩٨٢<من درسال
  .دمکراسی انجام شود> ن موقع نميدانستم که ازاين کارھا ميشود درآمن  تمامی درھابروی من بسته شد

  
  عليرضا واالحضرت درگذشت –نمونه دوم 

  
معرفی فرمودند مفھوم  درمصاحبه باروزنامه حريت  ان وليعھدحضرت برادرخودشان رابعنوياعل) ٢۵٢٣( ١٣۶٣درسال 
درست  نرامقررکرده است. اين تصميمِ آحفظ تداوم سلطنت است که سنت سلطنت ايران وقانون اساسی  ،اين اعالم یحقوق
وم باتدا را آمريکاکه مخالفت سياست  Henry Prechtپرشت قانونی که برخاسته ازتکليف ايشان بود باطرح ھنری  و

(سياست  Henry Prechtپرشت اعالم داشته کامال متضاد است وبه کالمی ديگر درحاليکه طرح ھنری  ايران سلطنت
 )  تداوم سلطنت رانسبت به اعليحضرت که سوگند سلطنت راياد کرده اند قبول ندارد وغير قابل تحمل ميداند وآمريکا

چگونه ممکن   !که ساخته استه تداوم سلطنت رامنتفی سازد درجريان اقداماتی است که باعدول ازسوگند سلطنت  مسئل
ايجاد واکنش ھای جدی برای رفع اثر ازتصميم اعليحضرت رادرپی  است که معرفی واالحضرت عليرضا بعنوان وليعھد

  نداشته باشد؟
  
  ثار واكنشهاآ

بعنوان وليعھد چگونه بوده نسبت به تصميم اعليحضرت درمعرفی برادرشان  آمريکانميتوان گفت که واکنشھای دولت 
قای علی پاتريک ھم که درمصاحبه خودشان اشاره به اعمال آموجود نيست و آمريکااست زيرا شاھدی درکيفيت واکنش 

نرابيان نکرده وفقط مغايرت آبرای جلوگيری از فعاليت ھای مطبوعاتی کرده است کيفيت وچگونگی  آمريکانفوذ وقدرت 
  .کرده استاعالم سی ن اقدامات رابادمکراآاصولی 

  
خودش رانشان  ،ثارآن واکنشھا چيزی نيست که بتوان پنھان داشت وآثار آاما اگرنميشود کيفيت واکنشھاراشناخت 

  :ميدھد
   

رابعنوان وليعھد معرفی فرموده اند تازمان درگذشت  واالحضرت عليرضا ،از تاريخی که اعليحضرت -الف
رانی ومصاحبه ای که اعليحضرت داشته اند ھيچ اشاره وطرح صدھا سخن در سال ميگذرد و ٢۶واالحضرت 
زنده کند ديده نميشود واين سياست چنان بادقت وحساسيت  مسئله وليعھدی سلطنت رادرياد ھامطلبی که 

  .که بياد نداشتند ھمين اعالم وليعھدی واالحضرت عليرضا بود اجراشد که ايرانيان چيزی را
  

رت راه عدول ازتصدی سلطنت رابرگزيده اند صحبت ايشان ازواليتعھدی راست است درحاليکه اعليحض –ب 
حق نميکند که مبطل ايجاد  <نقض قانون وخودداری ازوظائف قانونی  بظاھر، زيرا ، بجا بنظرنميرسد ،بظاھر

تازمان  بنابر اين ضابطه حقوقی، واالحضرت عليرضا پھلوی،  رعايت ھای قانونی (معرفی وليعھد) گردد
  .بوده اند ايران  وليعھد سلطنت درگذشت 

  
پس ازدرگذشت واالحضرت وليعھد، سلطنت طلبان وقدری ھم بنده نسبت به تکليفی که مقيد بر اعليحضرت  -پ

درانتخاب وليعھد است مراتبی راحضورايشان وعلياحضرت معروض داشتند که عنايتی نشد اين بی توجھی  
 آمريکاماژور وتحميل سياست  سروف  ،رحقوقی باشد نيستثاآکه متعلق به ارادی ويابی عنايتی يک امر 
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 براعليحضرت وخاندان سلطنتی است دراجتناب از انتخاب  وليعھد بنا براين از نظر حقوقی وقفه ای که در
  .انتخاب وليعھد روی داده وخواھد داد مکره وبی اعتبار ونميتواند موجب اعراض شناخته شود

  
وعمل  عامه که قول از افکارواجتماع ايرانيان  قراردادن وليعھدبه دور و نائیتوجھی وکم اعت کمسياست  -پ   

داشت ولی بّين واليتعھدی واالحضرت عليرضا منافات کامال غيرعادی وبامقام وعنوان  گرچه مشھود است  
 موضوع وليعھدی رالوث ، نه قانونی واصولیاين تحميل تنھاراھی بود که ميتوانست بطور سطحی وعاميانه

 هن موضوع فعال ميشود ودرغيراينصورت خمودآزيرا، عامه باذکر مکررموضوعات مغزشان نسبت به  کند 
  .ميگردد

  
رد> يعنی از معرفی وليعھد رفع آبجوی باز  ب رفته راآبھيچ ترتيب نميتوانست < Henry Prechtپرشت طرح ھنری 

بی محلی نوعی طرد   .واالحضرته ه بی محلی کردن بومھمتراز ھم  ،ناديده گرفتن شخصيت ،راندن بکنار جز دنماي اثر
  .ن حالت درماندگی درشخص ايجاد ميکندآکردن است که ادامه 

   
  ميشد يک حالت درماندگی تحميلی در Henry Prechtپرشت رفتاری که با واالحضرت وليعھد به اعتبارطرح ھنری 

 معرفی ميشود واين موقعيت ھم حق قانونی اوست اگرورده بود معلوم است شخصی که به مقام وليعھدی آايشان بوجود 
<ھرافول از موقعيتی حالت  به کناررانده شود واز توجه اجتماع وبستگان محروم ماند حالت درماندگی پيدا ميکند

  .سرشکستگی ودرماندگی راسبب ميشود>
  

ناراحتی ھای ناشی  درشان راعلت مرگ برابيانيه  اعليحضرت درباره علت درگذشت واالحضرت عليرضا مبنی براينکه 
 و محلی به او یناراحتی وحالت درماندگی واالحضرت درراستای ب ؛از مرگ پدر وخواھر اعالم فرموده اند  درست نيست

  .بکارگرفته  شده بود Henry Prechtپرشت مقام وموقعيت اوبوده که دراجرای طرح ھنری 
   

  واكنش واالحضرت عليرضا
  

مقابل تحميالت، بی عدالتی ھا وحتی بی مھری وبی اعتنائی وناديده گرفتن شخصيت وکرامت  انسانھا وحتی حيوانات در
واکنش جوانی  که وليعھد معرفی شده وبه شھادت  شخص اعليحضرت ودوستانشان نسبت به  .دنواکنش نشان ميدھ

 شغالھاآرتی داشتم واين اوضاع ايران حساسيت ميھن پرستانه داشته وبنابرشھادت يکی ازدوستانش گفته است <کاش قد
از ايران بيرون ميريختم> (عبارت ذھنی است) اين چنين جوانی که عشق  به ايران مشوق اودرتحقيق وتتبع تاريخ  را

نميشود قبول کرد که بفکر نجات ايران نبوده است وھمچنين نميتوان گفت که ازتحميل سياست  ،ايران باستان ميشود
ه است  مردم عادی که اين تحميالت رامالحظه واحساس ميکنند وسبب ميشود که مسئله گاه بودآ به برادرش نا آمريکا

اين درک ساده  چگونه ميتوان فرض کرد که واالحضرت عليرضا ازاعليحضرت مطرح کنند  با محظورات سياسی را
  ؟محروم بوده است

  
  براي حفظ سلطنت ونجات ايران  واالحضرت  عليرضا چاره انديشي

  
 خود به سازمان ومصاحبه  ووبه مقاله نويسی روی نياورد  آمريکايرضا برخالف ما برای رفع مزاحمت واالحضرت عل

ن نزديک شد ودرتاريخ دوم جون يعنی انگلستا آمريکاقطب سياسی مقابل به   بی  سروصدانمائيی ھای معمول دست نزد 
 گ(مصداق شغال مازندرانی رانگيرد جز س مدندآقای تورج آبتين به عضويت فراماسيون لندن درآبه معرفی   ٢٠٠٢

  .مازندرانی)
  

  براي ثبت درتاريخ
به مجرد اينکه خبرعضويت واالحضرت عليرضادرفراماسيون لندن رادريافت کردم بالفاصله مراتب رابه استحضار < 

ه ايد مد که <دليل شما براين موضوع که عنوان کردآاعليحضرت از طريق فکس محرمانه رساندم بالفاصله جواب 
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 وشامل تصوير وء ارسال  ميشودنشريه محرمانه فراماسيون لندن که فقط برای اعضا ٢١چيست> بفاصله کوتاھی صفحه
که مطلب رابه  مقيم لندن  نطور که ايران ياریآبرای اعليحضرت فکس کردم  وديگر ھيچ خبری نشد  را توضيحات بود
رت عضويت فراماسيون راقبول کردند  اعليحضرت ھم درلندن کرد توضيح داد درتاريخی که واالحضقل من (سنگر) منت

   .داشتند ايرانيان را ديدار وگفتگوی با
  

 باری خيلی سعی کردم تا باواالحضرت درمورد عضويتشان درفراماسيون تلفنی صحبت کنم ولی متاسفانه ممکن نشد و
  .جاويد ايران پخش شد به اشاره رفت درتحريراتی که بمناسبت درگذشت واالحضرت نوشتم واز سايت ،اين محروميت

   
حضرت رابه موضوع عضويت واالحضرت يه اعلجھنگاميکه خبردرگذشت واالحضرت منتشرشد ضمن فکسی محرمانه تو

واستدعا کردم که موضوع عضويت ايشان ميتواند احتماال سرنخی برای علت خودکشی  جلب  نعليرضا درفراماسيون لند
  .شاره ای دريافت نکردمياقتل باشد که پاسخ ويا ا و
  

 ئینکه افراد وروزنامه ھاودوستان شادروان واالحضرت عليرضا نسبت به درگذشت واحتماال قتل او اظھارنظرھاآپس از 
 درباره درگذشت واالحضرت انتشار افراد اعتباری نظرات ايت اعليحضرت بيانيه ای درخصوص بیکردند ومتقابال درس

حضورشان تقديم داشتم که چون قابل اھميت ودرواقع جواز  (بااخذرسيد) ٢٠١١مارس  يافت اينجانب فکسی بتاريخ سوم
  .ورده ميشودآبه عينه به اينجا  دشھادت من درباره عضويت واالحضرت درفراماسون لندن ميباش

  
  پيشگاه  اعليحضرت رضاشاه دوم                                    ٢٠١١/٣/٣  [[
  

  بااحترام وارادت قلبی
  

له عضويت شادروان واالحضرت عليرضادرفراماسون لندن تاکنون عنوان نشده است ئعاليجناب مستحضريد که مس        
  .ن ھستم که مطلب ازسوی مخالفين اعالم وبابرداشتھای متعدد زيان باری پيوند گرددآارادتمند نگران 

  
تصديق  .موضوع عضويت شادروان بفرمائيد تصورميکنم اگرمصلحت ميدانيد بطريقی درمصاحبه ای اشاره کلی به 

  .ميفرمائيد که برای محققی که بموضوع مزبور احاطه دارد، پرده پوشی نه شايسته است ونه قابل دفاع
  

  ]] اميرفيض –باآرزوی سالمتی وموفقيت                                                                                          
   

 رويه موردعمل اينجانب با دبيرخانه براين اساس است که ھرگاه به مطلب عنوان شده حضور اعليحضرت پاسخ ويا
  .ميزی نرسد فصل قبول مفتوح ميگرددآشاره ھدايت ا

  
باتداوم  آمريکااعتباررادر رابطه با مخالفت  اعالم موضوع عضويت واالحضرت درفراماسون لندن که نھايتِ  ؛بنابراين
  .وموضوع وليعھدی دارد  بااطالع قبلی اعليحضرت بوده استسلطنت 

  )(پايان برای  ثبت درتاريخ                                                                                                            
  واالحضرت عليرضا  از عضويت فراماسيون  هدف

  
ولی ميتوان گفت   ائی واالحضرت عليرضا از قبول عضويت فراماسيون لندن چه بوده استدقيقا نميتوان گفت که ھدف نھ

نبوده است الگوی تاريخ سياسی نشان ميدھد که شخصيت ھای سياسی غالبا پيوند  وبرادری دميتآکه مسلما اشاعه 
 ءددرصورتی که از منشااند ونيز به اثبات رسيده است که  فراماسون به اھداف اعضای خوھائی بافراماسون داشته 

ھمچنين سوابق نشان   باشد کمک ھای سياسی ومنطقه ای ميکندبدورن زادی وبرادری آفراماسون يعنی  اعالم شده ھدف
ميدھد که فراماسون پايگاھی است اجتماعی وسياسی که امکان البی کردن ويارگيری سياسی رادرسطح باال ممکن 

  .ی وگاھی تجاری ماسون شودميسازد تصور نميکنم کسی بدون ھدف سياس
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  ماسيونانسبت به پيوستگي واالحضرت به فر آمريكاواكنش  
  
ن کشور نسبت به تداوم سلطنت آوسياست  آمريکامعلوم قضيه اين است که اين اقدام واالحضرت عليرضا خوشايند  

ه اعليحضرت رادرمسيری وخاندان سلطنت  وخاص  صر درقطع تداوم سلطنت بودهمُ ن کشور که آ و  نبوده است ايران
عليرضا درپيوستگی  ھدی واالحضرت عليرضا لوث گردد اقدام واالحضرتعقرارداده بود که باگذشت زمان اعالم ولي

غيرقابل تحمل ودردستور رفع اثر قرارميگيرد واگر ديديم که نسبت به کيفيت درگذشت شادروان  تحقيق جامع بفراماسون 
ن است به اين دليل باشد که رويه کشورھا چنين است که درقتل ھا وحتی سوء وحتی درحد معمول صورت نگرفت ممک

وابط سياسی بين کشورھاميشود رن اتھامات سبب تيرگی درآوحتی جاسوسی وقتی رسيدگی به  مالی استفاده ھای مھم
  .شوديممنجر امنيت ومنافع ملی به عدم تعقيب موضوع و بسته شدن پرونده 

   
لنده رئيس جمھوری شيلی حمله کرد اعالم آکاخ رياست جمھوری سالوادرنوشه به پيه ژنرال سال قبل ھنگاميک ١٧در 

لنده آاکنون که دادگاه به جنايات پينوشه رسيدگی ميکند دستور داده که قبر   .لنده خودکشی کرده استآشد که سالوادر 
  .تلنده خودکشی کرده وياکشته شده اسآيا آشکافته  وجسد کالبد شکافی شود که 

   
متاسفانه درمورد واالحضرت عليرضا باتدبير سوزاندن کالبد ايشان اين روزنه تحقيق ھم بسته شده است  البته تکنيکھا  

فرق کرده است  ولی سوزاندن کالبد لنده خيلی آاززمان  ونوع جنايت  ثارجرم وشناسائی علت جرم ومجرمآبرای محو 
  .ده استثار جنايت از خيلی قديم معمول بوآبرای محو 

*****  
ن وخسته بودن ھموطنانم راازمطالعه که سی آتفصيل  تز.  حمت قرائت  اينشما برای ززعذرخواھی ميکنم ا  – ضميمه

که بسرنوشت اھميت موضوع   ن مشغولند کامال درک ميکنم وبه ھمين علت مجددا عذرخواھی ميکنم ولیآسال است به 
مستند، شھود متعدد وقرائن وامارات از عينيت  ،اثباتمينمود که مراحل ايجاب پادشاھی ايران مربوط است ساله  ٢۵٠٠

 مگرنه اين است که ما .وردآبالطبع تفاوتی بين مقاله وتز بوجود مي ،طی اين مراحل .مالحظات عامه برخوردارباشد و
 ممکن است  تماشاچيان دردادگاه ھماستفاده از داليل دريغ نميکنيم.  برای اثبات ادعای حتی  ناچيز خود در محاکم در

امروز وفردا نوشته شده  استدعا دارم قاضی باشيد وبه قضاوت فرداھا  ولی قضات خير. اين تزبرای قضاوتشوند خسته 
 .ياری بفرمائيد

  يض  بااحترام اميرف                                                                                                      

   

  


