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 يادداشتي درباره تداوم طرح هنري پرشت
  حقوقدان -اميرفيض

بطوريکه از اليحه حضرتعالی مکشوف است برای برخی اين توھم وجود دارد که طرح  ؛جاويد ايران
   .ن گذشته  ديگر امری منفسخ  استآھنری پرشت چون مدتھا ازتصويب 

  .را برای استفاده عموم درجريان قراردھيد مند است  توضيحات زيرشخواھ

 ال س ريکا درمآوزارت امورخارجه  رح ھنری پرشت يک تصميم اداری فوق محرمانهط 
 دراسناد سفارت »سری فقط چشمھا«بوده است که با عنوان  ١٣۵٨ ) ١٩٧٩=٢۵١٨(

نھم آوفقط ازطريق مالحظه فقط چشمھا يعنی حتی بلند خوانده نشود  .يافت شده است آمريکا
  .بوسيله افراد صالحيت دار درک موضوع گردد

اس درمصاحبه ای که درپاريس  –بی  –ديويد ادمن گوينده  تلويزيون سی  یقاآ ۶٣رسال د 
   :گفت با اعليحضرت انجام داد گوينده تلويزيون پس ازمصاحبه گزارشگر

برتاج وتخت ايران به رسميت  مريکا ادعای وی راآاياالت متحده ((
  )).نشناخته است

جمله مزبور درست ودقيقا خالصه وکوتاه شده طرح ھنری پرشت 
 ۶٣بايد دانست که درسال  .بودشده به اجرا گذاشته  ۵٨درسال 

ن تاکيد آبه سری بودن  ۵٨نچنان که درسال آديگر طرح مزبور 
 مريکاآسفارت  نبود زيرا اوال دراسناد »سری« امر شده بود ديگر

طرح گذشته  سال از ۵دوم اينکه  و وفاش شدهو  منتشر آشکارا
   .خرين مراحل اجرائی را طی ميکردآوطرح 

   .ن مصاحبه ای بودکه اعليحضرت فرمودندآ از اس  درست بعد –بی  –مصاحبه  شبکه  سی 

  .>>من بعنوان پادشاه مشروطه برخواھم گشت، ايرانيان خواستاربازگشت من ھستند<<

را بعنوان  اس  خود –بی  –تصوير قضيه اين جوری است که اعليحضرت ھمينکه درمصاحبه با سی 
بالفاصله پس ازمصاحبه مجری برنامه ھمان  را نويد ميدھند پادشاه ايران معرفی وبازگشت خود

برسميت  اعالم ميکند که  اياالت متحده  ادعای تاج وتخت ايران را ودرھمان ساعت تلويزيون
   .نميشناسد

 ،فرموده انددرباب موقعيت ومقام خودشان  نچه اعليحضرتآمفھوم اين تبادل گفتگو جزاين نيست که 
يک جمله  در ،ی پرشت استرناين درست ھمان طرح ھ قبول است و ازسوی اياالت متحده غيرقابل

  ١. خالصه و

                                                            
ميدانيم؛ چه در گذشته چه حال گوينده و گفتگو کننده ھا با گوشی به اتاق فرمان ھا وصل ھستند و اشتباه ھای  - ١

آنان ياد آوری و راھنمايی ميشوند. اين گوينده پس از گفتگوی اعليحضرت تذکر الزم را از اتاق فرمان دريافت کرده 
 ک-و خودش را اصالح کرده است. ح
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  داوري  خود

 ان کند کهاس سرخود مطلبی عنو –بی  –ممکن است تلويزيون سی  يا؛ آخواننده محترم اين تحرير
  .نميکنم بنده باور ؟باشدپرشت  درست مصداق موضوع ومفھوم طرح ھنری

  اس –بي  –تاثير اظهارات تلويزيون  سي 

ن اظھارات احمد قريشی آوبموازات رد بيانات اعليحضرت  اس در -بی –تلويزيون سی برنامه تاثير  
(جلد  معرفی شده است مريکا آاعليحضرت که دراسناد سفارت بعنوان رابطين مورد اعتماد  رئيس دفتر

سبب   >عادی ميداندشھروند  را ادعائی ندارد وخود رضاپھلوی ديگر) مبنی براينکه <۶٧صفحه  ١٧
 ،وتداوم سلطنت برباد داد یيک تحول عظيم که تمام تالشھای اعليحضرت را برای حفظ قانون اساس

: ن که مکررمورد بيان اعليحضرت بود ازقبيلآديگر از جمالت پيوسته با قانون اساسی وتداوم  وشد 
من بعنوان پادشاه قانونی وظيفه من ووظيفه ھرايرانی است که ازقانون اساسی اطاعت کند  ولی <<

   >>دفاع ازان قانون استنقش مھمتری دارم وان 

  ۶٢بيانات اعليحضرت  بيستم اسفند سال                                                                     

  .گاھيمآنھا آ خبری نبود ومتاسفانه بسياری چيزھا وصله ناجوربياناتشان شد که ھمه از

  اس -بي –نمونه اي ازتاثيربرنامه تلويزيون سي 

قای پرويز آنجلس بود که به دبيری آمھمترين روزنامه ھای ايرانی لس از روزنامه ايران تربيون 
ايران تريبون يک روزنامه سلطنت . مرتبا منتشر ميگرديد ١٣۶٣بان آ ٢۶تاريخ  مرتبا تا ،قاضی سعيد

ايران ياد  شھريار –ناوين اعليحضرت رضاشاه دوم اعليحضرت با ع از ؛طلب قرص ومحکم بود
  :نوشته ھايش  اشاره ای بجاست به بعضی از ؛ميکرد

عکسھای پادشاه  –ماده پيوستن به شھريارايران است آبزرگترين تشکيالت جھانی ضد شاه اينک ((
رضاشاه دوم را مريکا بايد دولت درتبعيد آ –مد آپادشاه به ميدان  –کازرون  جوان برديوارھای شھر

   ))محمود فروغی بسمت نخست وزيردولت درتبعيد انتخاب شده است  وووووو –برسميت بشناسد 

دربرنامه تلويزيون  ،رضا پھلوی ،مريکا با انتقال سلطنت به وليعھد قانونیآاما بعدازاعالم  مخالفت 
خطاب کردن  نمدرجه تغيير عقيده داد وض ١٨٠اس  يکباره قاضی سعيد يک روزه  –بی  –سی 

حتی تا  ...غاز به حرکت سياسی کردآجھت طرح ھنری پرشت  درست در »شاھزاده«اعليحضرت به 
   )).ياد ميکرد رضا پھلوی نبايد سوگند سلطنت را((نجا رفت که نوشت آ

 عصرامروز افتاد که   در فرو کرد و اجرائی طرح ھنری پرشت گير جو قای قاضی سعيد چنان درآھمين 
 ))؛مريکاستآمريکاست، کليد رھائی ايران دردست آحربه فروپاشی رژيم دردست ((نوشت  ٣٩٢٠

  .مريکائی که تداوم سلطنت وليعھد را قبول ندارد)آ(يعنی ھمان 

 »ضا پھلویر«زاجرای برنامه مزبور بسرعت برق اعليحضرت وشھريارايران تبديل شد به ا 
  .طرح ھنری پرشت  اعالم کرداجرای  ھمان عنوانی که احمد قريشی در» شھروند« يعنی 

ن تاريخ ديگر عنوان آ اھميت واثربمباران طرح ھنری پرشت را ميتوانيد دراين واقعيت بنگريد که از
است  بطوريکه دشوار ،بکل ازصحنه فکری وشنودی ايرانيان خارج شد ؛اعليحضرت ورضاشاه دوم
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واين تنھا  گيرند قانون اساسی خطاب قرار ،يافت که اعليحضرت با عنوان قانونی مورد را ۵بتوان 
قبيل  تفاوتی بين جمھوری وسلطنت نيست  وارجاع سلطنت به ھمه  نيست توجھات اعليحضرت از
 ھمه از »رضا پھلوی باپدر خودش بجنگ رفته«د تکه خارجيان نوش رگپرسی ومطالب ناخوشايند دي

   .تبعات اجرای طرح مزبور است

ما تضاد واخالق ومنش ايرانی  چنان طرحی که با ھويت ملی ونماد تاريخی کدام قدرت سياسی ميتواند 
و فراگيری به اين سرعت  کرده اند  ن اتيان سوگند يادآاعليحضرت ھم به وفاداری به  و دارد شکارآ

دليل  ی که ايرانيان بهنھم درمحيطآ ؛ن باشدآمريکا مجری آطرحی که وزارت خارجه  ؟ مگرجابياندازد
  .مريکا توجه خاصی دارندآسياست  بهاقامت خود 

  خط قرمزي كه دوبارشكسته شد

نرا اجرای کامل طرح ھنری پرشت دانست  آکه ميتوان  ١٣۶۵سال  اسناد مبارزه نشان ميدھد که از
راديو فرانسه  کنند يکی درمصاحبه بامي طرح عبور خط قرمز از  در فرمايش ھايیدوبار اعليحضرت 

نالين آمصاحبه با فوکوس  مورد دوم  و >>قانونی من رضاشاه دوم استعنوان <<بود که فرمودند 
 ضرت به تصدی مقام سلطنت ايران عبارت اعليحضرت درتمايل اعليح لمان بود  که بواسطه  ابرازآ
  :ن مصاحبه چنين انتشاريافته استآ

شاھی ايران رزو داريد روزی تاج آنالين که پرسيده بود آاعليحضرت درپاسخ به اين پرسش فوکوس 
اين نيست که  از صد البته  برای من چيزی بھتر<<بگذاريد؟ اعليحضرت فرموده بودند  برسر را

   .>>نچه دراختياردارم به کشورم خدمت کنم .......آباھمه 

ح با الم شنگه غيرقابل انتظاری روبروگرديد که کاربه وکيل کشی ھم رسيد  واستيضاح پشت استيضا
  .نديدردگمتھم به عوامفريبی وگفتارمتضاد  عليحضرت متوجه اعليحضرت شد وا

  داوري خود

 اين تحرير نميخواھد وارد مفصل موضوع وشدت واکنش به اظھارات اعليحضرت بشود ھمينقدر
رزوی خود صحبت کند مستحق اين چنين واکنشھا وبرای رفع آ کسی از راضی است که بگويد اگر

نجا که آ ولی از ...ومراجعه به دادگاه است؟ مسلما خيرمسئوليت واستيضاح ناچاربه انتخاب وکيل 
اعليحضرت ازخط قرمزطرح ھنری پرشت که تداوم سلطنت بوده وھست با احتياط وحتی با عنوان 

 تنھا ن نهآرح رزو که طآگرديدند که با رجوع به وکيل الاقل ازھمان  رزو دارم قدری لغزيده اند ناچارآ
را نشان  عدول خود رزو برجوانان عيب نيست)آرزوست که گفته اند  (آاعالم يک نيست بلکه گناه 
  .دنبدھ

   داوري خواننده تحرير

 شنا ھستند که يک ايرانی با يک خارجی مصاحبه ای کند وآيا خواننده محترم اين تحرير با موردی آ
؟ اگرنه به خط ن مصاحبه کننده خارجی جعل مصاحبه کرده وبه دادگاه رفته باشدآبعد مدعی شود که 

   .توجه فرمائيدقرمز طرح 

  امــــا بعد  و
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  يا طرح هنري پرشت منفسخ است آ** 

است با  دارد يکی مرحله تصميم وديگری مرحله اجرا. بھتر يک طرح ويا يک حکم  دومرحله ممتاز
  .يک مثال حرکت کنيم

يک مرحله تصميم دارد که ممکن است قانونی ويا  دم ربائیآيت به زندان ويا طرح يک حکم محکوم
يعنی حکم ويا اقدام غيرقانونی تحقق  ،غيرقانونی باشد ويک مرحله اجرا وقتی مرحله اجرا شروع شد

زندان  ھم در زندانی سالھا حال اگر .ن موضوع مختومه است زيرا حکم درجريان اجراستآيافت ديگر 
حتی وقتی   .بعلت گذشت زمان منفسخ شده است ويا قرار طرح يا ن حکم وآباشد نميتوان گفت که 

ھم که زندانی اززندان خالص ميشود بازھم نميتوان گفت که حکم ويا طرح منفسخ شده است بلکه 
  .گفته ميشودکه حکم اجراشده است

 عدم و نفي از حكايت بلكه 	نيست 	وشرط مدت به مقيد 	پرشت هنري طرح 	توضيح اضافي اينكه
 نآ جايگزين قبول فصل رگم ؛است ابدي نآ ثارآ كه معناست بدان واين دارد را قبول
ن آوحرام است نميشود گفت كه چون قر منع اسالمي حقوق در مسكرات 	:است اين مثالش 	؛گردد

  	.بين رفته است از ن آمربوط به قرون متمادي قبل است پس ممنوعيت 

ميتوان گفت که طرح ھنری پرشت يک عقد ويا تعھد نيست يک الزام يکطرفه است که مدتی ھم برای 
به  الزام مزبور به داليل عديده سياسی وحقوق بشری نادرست بوده است و   ؛ن منظور نشده استآ

 واکنون اين حق مسلم ايرانيان  ن استثنائی شناخته شده است.آھمين دليل ھم جنبه محرمانه بودن 
. ن الزام تجديد نظرکندآھمچنين تکليف قانونی وحقوق بشری وسياسی اياالت متحده است که نسبت به 

٢     

 بالفاصه درمقام اجرا قرارگرفته و و صادر ۵٨مريکا درسال آبنابراين اينکه طرح وزارت خارجه 
تاکنون که نزديک  ن نسبت به فعاليت اعليحضرت کامل شده است وآدامنه اجرائی  ۶۵تقريبا درسال 

نميتوان به استناد تاريخ  ؛ و ھرگز باطل نشده؛سال است طرح مزبور درموقعيت اجرائی است ۴٠به 
   .نرا ناديده گرفتآاثرات مھم ن آوقدمت 

   .قانون وياحکم ويا تصميم مادامی که فسخ نشده به اعتبارخود باقی است

با اجازه  را ندارند مگر حق پوشيدن شلوارسال قبل قانونی درفرانسه گذشت که زنان  ٢٠٠<بيشتراز
اين   سخ شد>فقانون مزبور   ٢٠١٢سال  در نشد معھذا فرانسه اجرا اه درگاين قانون ھيچ ؛پليس

ورده شد که قانون ويا تصميم ويا حکم دولتی مادام که فسخ نشده به اعتبارخود آن جھت آ نمونه از
   .باقی است

  

                                                            
يا سری در ھيچ وزارت خانه ای از جمله وزارت امور خارجه ھيچ کشوری که بصورت دستور  يک طرح محرمانه - ٢

و بخشنامه به سفارتخانه ھای متبوع ابالغ ميشود نياز به تصويب مجلس ويا کنگره و امثال آن ندارد. يک دستور 
ملزم به اجرای آن ھستند.  اداری و دولتی است و بدون چون و چرا گيرنده و کارمندان سفارت و وزارتخانه مزبور

کسانی که تصويب طرح ھنری پشت را  موکول به تصويب مجلس ميکنند قواعد بازی سياسی و دستور اداری را 
 ک-نميدانند.. ح
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  اعاده حيثيت 

حقوقی محروم ميشود  نھا شخصی ازآارد که بعلت اشتباه ويا کينه توزی وامثال برخی موارد وجود د
شخص   اين حالت فکر اعاده دادرسی ويا اعاده حيثتِ  در ؛که نبايد اين محروميت نصيب او شود

   .مطرح ميشود

نظر حقوقی شباھت تامه با درخواست اعاده  طرح ھنری پرشت از ثارآکوشش ايرانيان درجھت رفع 
مريکا درتحريم فعاليت آکه بدون شک  تصميم وزارت خارجه   دارد رانماد سلطنت ايران  حيثيت از

که است   وملت ايران اعتبارملی وسياسی ايشان سياسی اعليحضرت نوع کامل تعرض به حيثيت و
  .اعليحضرت ميباشند ن تصميم باضافه اعاده حيثيت ازآايرانيان خواستار لغو 

   داوري  خود

که قويا  ۵٨مريکا درسال آيا درخواست رفع اثر ازتصميم  وزارت خارجه آ ؛خواننده محترم اين تحرير
موجه  تا به امروز جريان اجرائی داشته است و اعاده حيثيت ازنماد ھويت ملی ما يک درخواست نا

  ؟است

   ** ايران نياز به پادشاهي ندارد

متضمن اين مطلب است که مزبور  طرح ھنری پرشت اين برداشت را ارايه داده که  طرح  کسی از
   .به پادشاھی ندارد ايران نياز

اينکه اياالت  و ،يک نظريه است )ايران نيازبه پادشاھی نداردعبارت ( .برداشت کامال نادرست است
روال قانون اساسی قبول ندارد ونميتواند تحمل فعاليت  به وليعھد در مريکا انتقال سلطنت راآمتحده 

ضمانت  جنبه اجرائی  و و »حکم اداری وطرح است«ھای سياسی وليعھد وخانواده سلطنتی رابنمايد  
   .اولی فقط يک نظريه است اجرا دارد  و

  ايشان خودشان نميخواهند كه شاه باشند **  

   .شاه باشندنقل قول است که ايشان خودشان نميخواھند که 

کم قانون ح ين انتقال به ميل وليعھد نيستانتقال سلطنت به وليعھد ازباب حفظ تداوم است وا 

درطول مشروطيت ايران وحتی   مصلحت جامعه ورعايت سنت وھويت ملی ايرانيان است و
سن ھيج تمايلی به پادشاھی (کمی)  قبل ازمشروطيت ھمواره وليعھد ھای ايران بعلت صغر

به  عدم تمايل وليعھد را ،ن زمان ايرانآولی مردان  (احمد شاه وشاه اسماعيل) اندنداشته 
   .سلطنت مافوق تکليف سنتی وليعھد قرارنداده اند

عليحضرت درموقعيت بسياراستثنائی ومملو ازوحشت وازھمه مھمتر عدم رضايت دولت ا 
سال ھم عليرغم  ۵تا  فرمودند وبان خودشانرا اتيان آروز معين سوگند نھم  تاريخ و مريکا درآ

طرح ھنری پرشت وعدم مساعدت وحمايت ارتشيان خارج ازکشور وسياستمداران زمان 
   .شاھنشاه مدافع قانون اساسی مشروطيت وحفظ تداوم سلطنت بودند
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ن طرح لعنتی ھنری پرشت که اعليحضرت را کامال ممنوع  آ اين سابقه مسلم که دراختيارماست و با
درتکليف قانونی کرده است نميتوان گفت که ايشان خودشان نميخواھند  فعاليت ھای سياسیِ تحريم از و

    .که شاه باشند

ا به تداوم پنھا ھمين پشت آ خيلی چيزھا ھست که نميتواند مطابق ميل وليعھد قانونی باشد يکی از
  :اندشنا ھستند که فرموده آخود اعليحضرت ھم با اين مھم  ،ھزاران ساله سلطنت است

مھمترين وظيفه من  تداوم پادشاھی مشروطه وحفظ مشروعيت  –من برای سلطنت تربيت شده ام <<
پادشاه با نام  دست خودم نبود که بعنوان فرزند ذکور –من به اختيارخودم وليعھد نشده ام  –نست آ

وسرنوشت بعھده خانوادگی پھلوی به دنيا بيايم  سرنوشت چنين خواسته است ودرحقيقت اين وظيفه 
  )١٣٧٩(احمد احرارسال                                                          .>>من گذاشته شده است

يا اين ننگ را بپذيريم که سند مرگ سه ھزارساله ايران راه خودمان را بطورقطع روشن کنيم ما بايد 
  )٣٣٢+۴٧٢(سنگر                                                                            .را امضا کنيم

  ورد Ĥدست 

 از نمونه ھای باال اشاراتی ازکل بيانات اعليحضرت درشاھراه قانون اساسی وتداوم سلطنت است و
است.  با  شاھراه تاريخی تداوم سلطنت طرح تحريم اعليحضرت درحرکت در ن،آسوی ديگر درمقابل 

دامنه وسيع اجرائی طرح مزبور که  مقاومت اعليحضرت درمقابل طرح ھنری پرشت و ادمالحظه ابع
فکرعدم تمايل اعليحضرت به تکليف قانونی وسنتی خودشان  ؛تزسلطنت گروگان بشرح رفته است در

     .منتفی وغيرعادالنه است

اطراف اعليحضرت  ن طرح درآايادی  پرشت ون شد که تاثيراجرائی طرح ھنری آ البته نميتوان منکر
ولی   ورده است آدرايشان بوجود نسبت به مسئوليت حفط تداوم سلطنت سطحی  يک حالت بی تفاوتی

   .نميتوان برای اين حالت اعتباری قائل شد


