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  حقوقدان -اميرفيض

ن با طرح ھنری آرابطه  خوردم که بواسطه اھميت و بر رشيو سنگرآ درضمن تحقيق به مقاله ای در
زمينه طرح شوم  ن برای کسانی که درآ تصورميکنم استفاده از .پرشت درسالھای دور بايگانی شده است

   .باشد د جالب وقابل استفادهنمزبور تحقيق ميکن

 <چگونه بيماری مرگبار :ايران وزير تيتر مقاله مزبور تحت عنوان  بازنگری رويدادھای سال ھای اخير
استادان  سياستمداران صاحب نام و امنيتی کارتر از قای برژنسکی مشاورآکتاب ترجمه   >شد شکارآشاه 

   .مسائل ايران  تنظيم شده است گاه ازآ مريکا وآبرجسته دانشگاه ھای 

**  
مريکا شود آنجا راھی آ ازخروج ازايران به مصروبعد به مراکش رفت قصدش اين بود که از شاه بعد«

سوال کرد که  کارتر اين ھنگام شاه ضمن پيامی از در ؛رفت سمريکا شاه به باھاماآکه با مخالفت دولت 
گرچه  ،موافقت کردن آمريکا سفرکند؟ رئيس جمھور با آيا شھبانو ميتواند برای درمان پزشکی به آ

به  بين سفر گرديد که کارتر شکارآاما اين موضوع  ؛مريکا نشدآبه  سفر ن ھنگام خواستارآ در شھبانو
 ماه بعد اھميت شديدی پيدا کرد  در ۵اين تفاوت  .تفاوت قائل است مريکا بقصد درمان با مقاصد ديگرآ
ورود احتمالی شاه به  موضوع   ١٩٧٩ان ن ھنگام محل اقامت شاه به مکزيک تغيير يافت ولی درتابستآ
  قرارگرفت.  ان يک مسئله سياسی مطرح ومورد بحثمريکا بيشتربعنوآ

فزاينده  بطور شکارحقوق بشرآھا ونقض  اعدام شفتگی حکومت درايران باضافه گزارشھای مداوم ازآ
ن بحث آ عالوه بر ،حکومت شاه را درمقايسه با افراط گرائی ھای خمينی به نسبت ماليم جلوه ميداد

انتخابات  اين موضوع بحث اساسی در اين داشت که حکايت از ،درباره اينکه ايران را چه کسی ازدست داد
    .رياست جمھوری است که درشرف انجام بود

 داد و مريکا  تغييرآرا بسود ورود شاه به  درپايان ماه جوالی ماندل معاون رئيس جمھوری موضع خود
س وسايرروز بعت  نرا مطرح کرد. دوآفرستاد  جوالی برای پرزيدنت کارتر ٢٣رضمن يادداشتی که د

با اشاره به اينکه شاه ميتواند فرستاد   )١( يک پيام شخصی برای بروس لينکنونس وزيرخارجه کارتر 
وازلينکن خواست به ارزيابی واکنش دولت ايران درقبال ورود شاه به مکزيک بماند  در ست کم تا اکتبرد



 حقوقدان -اميرفيض -ضميمه تحقيق طرح ھنری پرشت                                         ٣ از ٢ برگ ٢٠١٧/٠٨/٢۴، پنجشنبهشيد=  اورمزد

به شرط اينكه همزمان با انكاررسمي شاه درمورد ادعاي او نسبت به تاج وتخت واعالم بپردازد  يکا مرآ
  »)٢(مريكا باشد آ موافقت علني وي با خودداري ازانجام فعاليت هاي سياسي درمدت اقامت در

قای ھنری پرشت آطرف مکاتبه  ،شتربروس لينکن ھمان کاردارسفارت است که درطرح ھنری پ   ) ١(
عنوان محرمانه طرح ھنری پرشت که با  و ،مريکا بوده استآس ميز ايران دروزارت خارجه رئي

قای کاردارسفارت ابالغ شده آبه  ۵٨مرداد سال ا ١١برابر  ١٩٧٩دوم اوت سال  در ھا فقط چشم
   .است

ن است که طرح ھنری پرشت دقيقا مورد آمريکا به بروس لينکن نشانه آپيام ونس وزيرخارجه   ) ٢(
   .نرابه لينکن توجه داده استآمريکا بوده است که ونس رعايت آزارت خارجه عمل و

نجا که بقيه مقاله که با بيماری شاھنشاه ارتباط تنگاتنک دارد دردائره ھدف تحقيق درباره طرح ھنری آ از
  .ن خودداری ميگرددآپرشت قرارندارد ازورود به 

****  
برگی آقای  ١۵٩فتن رويه طرح ھنری پرشت به گفتگوی جاويد ايران در پی پرسش ايرانياری در پی يا

درراستای طرح ھای آموزشی وزارت امورخارجه آمريکا  Charles Stuart Kennedyھنری پرشت با 
  تنظيم شده و از جمله اسناد کتابخانه کنگره آمريکا ميباشد.  ٢٠٠٠برميخورد. اين گفتگو در مارچ سال 

فی ميکند و معلوم است که پدر بزرگ او و پدرش و مادر و در اين گفتگو آقای پرشت خودرا معر
در محيطی بسيار  هک دراد ناملآ رد مھ یا هشيرو ھا ھستند یسيلگنا و مادربزرگش از ريشه ھای گرجی 

  زاده و بزرگ شده اند. ھنری پرشت به گفتگو کننده ميگويد:  هنانژادپرست

رم که و از ماددر ساونا جورجيا از يک پدر کارمند يک کارخانه کود شيميايی  ١٩٣٢جون  ١۵من در «
. ھيچکس در فاميل من بجز مادرم و آنھم برای دوسال نا آموزگار و سپس کارمند بانک بود دنيا آمده ام

به ساوانا آمد و پدر بزرگ  ١٧٣٣تمام به کالج نرفته است. مادر بزرگ من يک گرجی بود که در سال 
ت و باالخره در يک مغازه من يک انگليسی از ديار ويل انگلستان بود که در کانزاس به کشاورزی پرداخ

  ».چاپخانه مشغول بکار شد

  ھنری پرشت اضافه ميکند: 

من بخوبی آگاھم که بيرون مرز شھری که ما زندگی ميکرديم دنيای ديگری بود، ما در ھمسايگی بزرگ «
چند قدمی با خط مرزی سياھان و سفيد پوست ھا فاصله نداشت که در باختر (غرب) ساوانا قرار شديم که 

(سياه) خطاب ميکردند. ما شناختی » نگرو«گرفت. مردمی که آنجا زندگی ميکردند به آنسوی خطی ھا مي
از سياھان آنسوی خط نداشتيم و تماسی ھم نداشتيم. ما در محيطی پر از انزوا زندگی ميکرديم. پدر ومادر 

ھمه ھمينطور بودند من ھرگزنميخواستند از آن خط بگذرند و ھمان اخالق نژاد پرستانه را داشتند و 
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امروز اين رفتار را نژاد پرستانه ميشناسند؛ زيرا شايد بفکر من رفتار امروز من زير تاثير آن روز ھا و 
  ». مجله تايم آن زمان و راديکالی کردن موضوع و آنچه در دبيرستان گذشته خلقيات مرا سامان داده است

و در ميان گفتگو به ماموريت ھای خودش و برگ را تشکيل ميدھد  ١۵٠گفتگو مفصل است و بيش از 
اينکه به ايران رفت و آمد کرده و به مسايل مربوط به فلسطين و اسراييل و مسايل خاورميانه و ديگر 
مسايلی که مربوط به آموزش کارمندان وزارت خارجه و دوران ماموريت ھايشان ميشود اشاره داردولی 

  ) اشاره ای ندارد. ٢۵١٧-١٣۵٧( ١٩٧٩ل به نقش خودش در وزارت امور خارجه در سا

ھا بوده است و نميخواھد » چشم«شايد به اين دليل که طرحی که او ارائه داده است محرمانه و تنھا برای 
  کسی از آن طرح آگاه بشود. 

برگی به حضور استاد اميرفيض ارائه شد و نظر ايشان ھم پس از مطالعه بر ھمين  ١۵٠اين گفتگوی 
  بود. 

شاره باال به محيط نژاد پرستانه زندگی و آموزش ھای ھنری پرشت ميتواند ميزان تنفر و ضديت دليل ا
با ايران و تاريخ ايران را نشان بدھد. از آنجا که يک سوی فاميل او به انگليسی ھا مربوط ميشود به  او

شاھی در ايران از آن پيشينه احتمال زياد بخشی از تنفر او از نظام پادشاھی و به ويژه مخالفت با تداوم پاد
  برآمده باشد.

 ک-ح


