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  ضميمه تحريرات طرح
  هنري پرشت

  حقئوقدان -اميرفيض

درجريان تحقيق به موردی دررابطه با طرح ھنری پرشت  که ھمان تحميل محروميت سياسی اعتقادی 
  وه طرح مزبورگرددممواجه شدم که بھتراست ضمي ،ھستاعليحضرت 

  نخست واكنش اعليحضرت 

پرشت به واکنش اعليحضرت نسبت به  طرح مزبور  ریدرتحريرات درباره طرح ھن ؛نجاکه بياد دارمآ تا
 بوده است ولی مقصود از البته واکنش عملی درجھت تسليم به طرح بسيار ؛اظھاری ارائه نشده است

   .واکنش دراين تحريرواکنش بيانی است

 ،نميتواند نسبت به موضوع رشيو سنگرآناگفته پيداست که ( مدآبعمل  رشيو سنگرآ که در یبا جستجوئ
  .قل ميشودتنتنھا يک مورد است که باتفاق به اين تحرير م )ادعای جامعيت داشته باشد

  تنها مورد

 بجاست که توقع اظھار تالم ويا اعالم حالت تحريم سياسی برای شخص تحريم شده کار هنخست اين توج
 در راتحت تحريم سياسی حرف دل وموقعيتش داشت که شخص گروگان ويا نيست ونبايد انتظار یمعمول

زيرا  ؛دارای شخصيت سياسی وملی باالئی باشد ،خاصه که شخص تحريم شده گروکان ؛ھمه جا بازگوکند
احساس  نمادين کشور از اينجاست که شخصيت ھای سياسی و چنين تحقيری کامال منتقل به ملت ميشود و

 . نمونه حاضرميريزند زادی ھا خودداری ميکنند  وبه اصطالح درخود فروآناراحتی وحتی تحقير وسلب 
  .به اعليحضرت ن ھتاکی واتھامات تيم اميد داناآ

سال  نجلس درآن مواجه شده است درمصاحبه رسانه ھای گروھی ايرانی لوس آکه تحقيق با  موردی تنھا
   .شده است ٣٣٢+٣٢٩ه سنگرشمار قای حسين مھری ثبت درآاست که دررابطه با سوال  ١٣٧٩

يت سياسی شاھزاده وجود مکانيزم ھای محدود کننده ای برای فعال ياآ< :ھری سوال کرده استقای مُ آ
مريکا با شما آمريکا  نمايندگان دولت آشده است که نماينده قدرت ھا يا درھمين  ياآ ؛وان مثالبعن ،دارد

ثال دراين مورد سخن نگوئيد ويا خودتان را تماس بگيرند وخط وراھنمائی ھائی برای شما تعيين کنند م
  )١( >؟ينده معرفی نکنيدآ بعنوان رھبری در

  پاسخ اعليحضرت 

ھرچه باشد يادتان  ،من ھرگز کوچکترين اھميتی به اينکه اين مسئله رادست دولتی ھست يا نيست نداده ام
دمھا به آحتی نزديک ترين  ن زمانی کهآباشد زمانی که درقاھره دوسه ماه بعد ازفوت پدرم يادتان باشد 
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مدم آن وضعيت آدربحبوحه  نگرانيھا خاطرعالقمندی بلکه با خاطرنه بسمت قاھره جرات نداشت بيايد من 
خرين جلويش را آاين مسئله ازطريق ماھواره پخش شود که لحظه  البته قراربود ؛واعالم مسئوليت کردم

  )٢( .گرفتند

  نقد پرسش وپاسخ مزبور

 نطورآ سال پس ازتاريخ طرح ھنری پرشت است  و ٢١) مھری (راديو صدای ايرانقای آسوال  --)١(
حاليست  ازجريان طرح ھنری پرشت بی اطالع بوده است اين در ظاھرا قای مھریآپيداست  پرسش که از

 مبنا و طرح ھنری پرشت فاش ودرسنگرھا مورنقد قرارداشته است  و ۶۶که مدتھا قبل يعنی ازسال 
   .مريکا بوده استآوزارت خارجه ومنتشرشده دراسناد سفارت مستند طرح ھم تصميم 

 عرض شد زيراعدم اطالع صاحبان رسانه ھای گروھی ايرانی خارج ازکشورنسبت به طرح مزبور ظاھرا،
نھا مطلع بوده اند  زيرا آن ازسوی سنگرھم آحتی  ميتوان گفت  که قبل ازپيگيری  ؛غيرقابل  باوراست

 ايران تجديد چاپ شده است  و ن اسناد ھم چندين دفعه درآ ج است ودر مريکاآاسناد سفارت  طرح در
کشور  ن است که ايرانيان خارج ازآعلت تامه . ن بی اطالع باشندآ بعيد است که فعالين سياسی از بسيار

مريکا ھستند وحق ندارند سندی که آشھروند  ،مريکا وبيشتر دست اندرکاران مطبوعاتآخاصه مقيم 
يعنی مورد گفتگو  »ھا فقط چشم«ن نوشته شده آباالی  در مريکا را دارد وآدولت محرمانه  عنوان بسيار

اين  که در »ھا فقط چشم«ذکرعبارت   .ن اعتبارسند سياسی بدھندآنرا پخش کنند ويا به آنگيرد  ھم قرار
سند بکاررفته وخيلی کم ونادراست که درسند محرمانه ديگری اين عبارت ذکرشده باشد يعنی اينکه اگرھم 

   .نآنه نقد وفراگيری  يدی باشدشتر ديدی ندديديد 

اعليحضرت درقرارگرفتن درموقعيت قانون  ی ازناحيه ھای زيادِ  ال نشان ميدھد که احتياطولی معھذا سو
خری برای آاين  که با جمھوری سلطنت  وبی قيدی ايشان نسبت به سوگند سلطنت  وبی تفاوتیاساسی 
اين نگرانی عمومی را  ؛ح شدرنجلس مطآای ايرانی لوس فت وشنود با رسانه ھھمان گ در اولين بار

نبود  ورده بود که اعليحضرت بامحظورات وفشارھای سياسی خاصی مواجه اند واال اگرچنينآبوجود 
  .پيدا نميکرد طرح چنان سوالی ھم مورد 

قای آجمله  ر ازگگان ديوال مزبور بارھا ازسوی مصاحبه کنندھری سقای مُ آيادمان باشد که بعد ازسوال 
   .قاضی سعيد مطرح شدتابای وضيا آ

مريکا برخالف تصور مستقيما سياست خودش را به آاين توضيح بنظرالزم است که طبق اسناد موجود 
نرا بوسيله رابطين مورد اعتماد ابالغ مينمايد حتی اين آ شخصيت ھا ويا اعليحضرت ابالغ نميکند و

 مريکا وآين طرح بايد بوسيله دوستان مشترک حقيققت درمتن طرح ھنری پرشت ھم پياده شده که ا
 دبيرخانه در  ؛ايشان مامورابالغ ميگردد و قای نھاوندی صادرآن بنام آشاھنشاه ابالغ شود که قرعه ابالغ 

سياست  اعليحضرت کسانی مانند احمد قريشی وداريوش ھمايون وفروغی بوده اند که خواسته ھا و
  .ھی براعليحضرت مستولی سازندمريکا را بنام مصالح ملی ودرراه خيرخواآ

  نقد پاسخ اعليحضرت 
رجوع فرموده اند که ثبت درتاريخ  یديده نميشود بلکه به واقعيت ھاي انکار ،درپاسخ اعليحضرت -)٢(

زادی فکروتصميم اعليحضرت نسبت به تداوم سلطنت ميباشد وھمان است که باھمه آ است ونمونه ای از
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اران دررابطه با خواست احتمالی کارتر قويا اراده قانونی گديکان اعليحضرت وحتی پرسش خبرنزاصرارن
قای مھری دررابطه با نقشی است که عليرغم آبان بمنصه ظھوررساندند  ولی سوال آرنھم خودشان را د

بستن آکه ھمگی ما نگران ھمان دوران ومحظورات مورد استناد ھم  ؛سوگند سلطنت ايفا کردند بوده است
 يف سوگند سلطنت را برای وليعھد وقت مقررلھمان زمان تاکنون است نه اززمانی که قانون ايفای تک

   .کرده است

 ٣٣٢+٣٢٩ھمان زمان درسنگراعليحضرت درھمين بيان ساده خودشان اشاره به مطلبی دارند که در
طريق  ) ازتاتيان سوگند سلطنقراربود اين مسئله (< :فرموده اند ن اين است که آ و ؛منتشرشده است

  .>گرفتندخرين جلويش را آماھواره پخش شود که لحظه 

چه  اين است که ،ن نداشتآشد وکسی جوابی برای  درھمان زمان ھم درسنگرمطرحال تحقيقی که سو
سوگند    ؟نداعليحضرت جلوگيری نمايکدام قدرتی جز بيگانگان ميتوانستند ازپخش سوگند سلطنت  کسی و

 ؛طنت ميکرده اعليحضرت را ترغيب به ايفای وظائف سلکانورسادات ھم کسی بود  قاھره اتيان شد و در
ادای سوگند  در مصلحت<:تيان سوگند سلطنت پيام داده بود کها کجاست که قبل از جای کارتر اين ابھام در

 واکنش ،دندی نکروليعھد وقت به پيام کارتر اعتنائ چون و ،>وليعھد بمناسبت موضوع گروگان ھا نيست
لطنت رابطه با طرح ھنری پرشت ممانعت ازپخش برنامه سوگند س مريکا ھم درآدولت فوری  تند و
   .يحضرت بوداعل

  ؟ چه کسی وکدام کشوری ازعدم انتشارسوگند وليعھد منتفع بود

ت قرارگيرد درکنار طرح ھنری پرش ،انتشارسوگند واعالم قبول سلطنتجلوگيری از مريکا درآاگراقدام 
انتشار سوگند ھمان تاريخ تنظيم درمداراجرائی قرارداشته وجلوگيری از بخوبی معلوم ميشود که طرح از

   .ھمان طرح بوده است وشايد ھم اولين اقدام  ھم يکی ازمراتب اجرائی ،وليعھد وقت

ری به روشنی موضوع بازتاب ھای بھتری با سواالت سنجيده ديگھری ميتوانست قای مُ آمان مصاحبه درھ
   ١. بدھد ولی نخواست ويا ندانست

ايد به سراغ اعليحضرت بعد ازاين فاشگوئی بنظرميرسد که قدری متحمل به بيان مطالبی شده اند که نب
بيان اضافی در ،خرين عبارات مصاحبه خودشانآ در ) وسابقه نيست اين رويه اعليحضرت بین ميرفتند (آ

   :ندميفرماي

 ای منمحدويت ھاين را خواستم بگويم که  ،درموردکشورخودمان ھرچه الزم ھست دنبال خواھم کرد<
  .>مريکا يا دولت ديگر نداردآ ھيچ ارتباطی به سازگاری سياست من باسياست دولت خاصی از

ھای سياسی  زادیآ زيرا ادعای کسی است که از ؛ن دادآدراين بيان اعليحضرت که نميتوان اعتبارقائم به 
ولی معھذا اعليحضرت به وجود محدويت ومحظورات خودشان اعتراف   ،اعتقادی خودش محروم است

مورد برمحدوديت فعاليت اعليحضرت در مريکا مبنیآوزارت خارجه  با وجود سند صادره از و ،فرموده اند
است اعليحضرت تداوم سلطنت نميتوان محدوديت ديگری رابرای اعليحضرت درحد موقعيتی که توانسته 

                                               
ت مطرح بيشتر گفتگو ھا پرسش ديگران را که يادداشت کرده اس. در نيست وشمندیھ وآقای مھری خبرنگار ماھر-١

اسخ داده شده ھواس آقای ُمھری ابتکار پرسش را در دست ندارد زيرا شنونده خوبی نيست و در ھنگام گفتار پميکند. خود 
 ک-د گفتگو. حخودرا به چيز ديگری ميدھد نه رون
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بيانات اعليحضرت  لذا اين قسمت از ،فاداری به سوگند سلطنت بازدارد قائل شدتصدی سلطنت وو ازرا 
  .اعتبارخارج نمود مدار از شناخت وزياده روی  ويا رفع رجوع از ای کره وتدليس نببرم ميتوان  را

  ايرانيان   نقش بي تفاوتي

گيری ايرانيان ه کنار نقش بی رمق وبيشتر از ؛درتحريرات قبلی که دررابطه با طرح مزبور انتشاريافت
، موردی يافت گرديد درجريان تحقيق .خارج ازکشور نسبت به طرح تحريم سياسی اعليحضرت صحبت شد

     .بوربه گفتگو درباره طرح مزکه ميتوان قرينه ونشانی مقتدری باشد ازعدم عالقه ما ايرانيان 

  :به اين جريان بذل التفات بفرمائيد

قای کلينتون باوی سرميزشام آسه تن ازاعضای مجاھدين خلق پس ازگفتگوی با  ٧۶/٨/٢٧درتاريخ 
بعدا گفت  ؛ن اجالس بودآ گان درشرکت کنندسعيده کيھانی عضو سازمان مجاھدين که از ،نشستند

اعتباراست   ان تروريست خوانده شده اند بیعنو ن مجاھدين بهآ مريکا که درآ<فھرست وزارت خارجه 
  .>مريکا ديگر ھيچ محدوديتی برای ما اعمال نکرده استآ

  )مريکا وايرانآ(بازخوانی روابط                                                                                   

فکرموقعيت اين رويدار نشان ميدھد که افراد مجاھدين خلق دراولين فرصت وامکانی که پيدا کرده اند 
مبارزه خودشان بوده اند که بتوانند تحريم سياسی عليه سازمان مجاھدين خلق که ازمجرای  و رھبر

   .بردارند وموفق ھم شدندرا مريکا  ايجاد شده بود آعنوان ليست وزارت خارجه 

  كنگره همبستكي نصراصفهاني 

ان ميدھد تنھا مجاھدين خلق نش نجا که سنگرھاآ کشور تا رانی خارج ازی ايدربين سازمان ھا وکنگره ھا
مريکائی آن مقام آ يافته واز کاخ سفيد حضور قای نصراصفھانی موفق شده اند که درآوکنگره ھمبستگی 

   . ومراتب ھم انتشاريافته است درخواست ھائی بنمايد 

دراين تحرير درخواست وموفقيت مجاھدين خلق را ازحضوردرکاخ سفيد ديديد اکنون نگاھی ھم به حضور 
   .دکترنصراصفھانی درکاخ سفيد داشته باشيمقای آ

ريکا مآمريکا درخواست کمک مالی برھمان سبيل که آن مالقات بنابرنوشته خودشان ازدولت آ ايشان در
که  وحتی يک کلمه درباره اسارت وتحريم سياسی اعليحضرت   ؛دندخواستارش ، رابه لھستان کمک کرد

  ه اند،نکردمريکا آتی ويا اعتراضی نسبت به درخواسمبارزه نجات بخش ايران محسوب ميشوند  مظھر
 نجا ھم که ما ايرانيان موقعيتی برای طرح موضع قانونی وملی پادشاھمان داريم به خاطر منافع وآيعنی 

  .ن منجالب کشيده شدآقای نصراصفھانی به آموقعيت شخصی خودمان کوتاه ميائيم کما اينکه 

دوسال ازبنده کمتر) خيلی با معناست ونشان (سال سن  ٩٠قای نصراصفھانی با داشتن آ اين روحيه از
  ميدھد حتی درشرائطی که بقول مولوی

  ررسيدی        بود مرگی بصورت زندگانیدبه ھشتادو نود گر
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نھم در جامعه ايرانی آبه خودمان درنميابيم ودرپشت اين واقعيت پنھان ميشويم که ما دراين سن وسال و
  ٢. شيم وکسی مارا تحويل نميگيردنميتوانيم کسی با

ن داما ھستيم وشخصی که در وخودنمائی سالگی فکرھوای نفس ومنافع شخصی ٩٠درھرحالی حتی در
 حصر م ورفع تحري ذره ای بفکر ،است هبه مقام ونام وجاه رسيدوھم شاھنشاھی ايران ھم بزرگ شده 

 ،ستامده آه دنبال نامش يک وقت طرف جوان است خوب ميگويند جوان است وب ،سياسی پاشاھش نيست
و  در بی فکرنقآ ؛ين باال که ته نشين ھای رژيم سلطنت مشروطه ايران ھستندبايد کسانی درسن ولی چرا
ره لزوم برچيدن يک کالم دربا يا باشند که با داشتن پيروان ادعائی درسی وچند سازمان يک قدم وبی رمق 

  .نکند ن به ملتی است اقدامیاين محروميت سياسی اعليحضرت که يک تحقيرتاريخی وبيسابقه درجھا

  كنگره واشنگتن

ی شاه اقدام ھائن فرصت مطلوب برای رآ قای نصر اصفھانی ازآتنھا درجلسه کاخ سفيد واشنگتن نبود که 
له جناب شخصيت ھای سياسی ونظامی وازجم کنفرانس واشنگتن که با جمعی از در ،نکرد واستفاده ای

سياسی  رقطعنامه شورا رفع حص مناسب بود در تشکيل شده بود ھم که کامال اصالن افشاراميرقای آ
 جھت برعکس درست در خواستھای کنفرانس واشنگتن قرارگيرد اعتنائی نشد و اعليحضرت درصدر

تاری الن شد که ميخ  لق آوحاصل کارکنفرانس مزبور  ،نرا به ھمه پرسی وصل کردندآزوال سلطنت 
  .گذاشتن سلطنت کوبيده شد

  گله ناموجه

ست درجا سال ا ۴٠و کنيم که چرا وضع مبارزه ما بی سروسامان واتالف وقت استگله  حق نداريم ما 
، شرافت ا، کوشش م. زيرا ھمه ما ميدانيم که فرھنگ وعادت ماميزنيم  ورسوای دوست ودشمن شده ايم

ت خارجه وعزت ما بستگی به مقام شاه وشاھی دارد  ووقتی ما ميدانيم که شاه ما درمحظورات وزار
 خودفته اند   گن برنميداريم  چه جای گله ای باقی ميماند  که آست وکوچکترين قدمی برای رفع  مريکاآ

   .نيست کرده را تدبير

  

                                               
ه ب» پول«مروزه کامال مشخص و روشن است که چون کشور ھای پذيرنده واز جمله و بيشتر از ھمه آمريکا در دادن ا - ٢

ت شناسايی آنان و د جا داده باشد و کپی گواھی شده ای از پاسپورت يا کارگروه ھايی که شماری از ايرانيان را در خو
نيتی ھای آن کشور شود تا امذارده گمشخص شده باشد و در اختيار کشور پذيرنده يا دولت آمريکا شيوه فعاليتشان کامال 

ست کنند!) به آن را رديابی و مورد تماس قرار بردھند (مزدوری درخوابتوانند در ھنگامه ای که الزم است اين اشخاص 
ارچ از ھر گوشه يک مين دليل ھرروز ھمانند قھيک مبلغ کلی پرداخت ميکند. به  روه ھا پولھايی يا به صورت ماھانه ياگ

 ک-شود. حپيه سوز آنان خاموش ميمدتی تبش می افتد و فتيله چراغ  گروه چند تنی آغاز به کار ميکند و پس از


