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اميرفيض -حقوقدان
مقاله ايرانيارگرامی آقای ع -ھـ اشاره ای داشت که ميتواند جواز تنظيم اين تحرير شناخته شود؛ اشاره
مزبور براين بود که چرا شھرام ھمايون به طرح ھنری پرشت چه مثبت وچه منفی اشاره ای نکرده است.
ايراد ايرانيارگرامی يک ايراد واعترض بجای کلی است؛ و مختصر پاسخ آن اين است که نه تنھا شھرام
ھمايون که ديگران ھم به طرح محدوديت وحصرسياسی اعليحضرت توسط وزارت خارجه آمريکا ،اھميتی
نداده اند ،برای اغـتنام اين مختصرعرض اشاره به سوابقی الزم است که تاکنون منتشرنشده است.
*
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﺮ
 درسالھای نخست ورود به کانادا ازطرح ھنری پرشت آگاه شدم ،و بسيار کم اشاره و سطحی آنرا
درسنگرھا انعکاس دادم وبه موازات آن عمل ،جريان را به اطالع راديو صدای ايران بمديريت
آقای مروتی که در آنزمان يگانه دستکاه خبری آشنای ايرانيان خارج از کشور بود و دستياری
کسانی از جمله آقايان سعيد قائم مقامی وعليرضا ميبدی و حسين مھری و شخصی که متاسفانه
نامش را بياد ندارم ولی بسيارمجرب در کار بود اداره ميشد ،رساندم تا مطلب از جانب آنھا عنوان
شود؛ ومسئله شخصيت راديو صدای ايران تحت الشعاع سنگر قرار نگرفته باشد مسئله بی
اھميتی که برعکس برای ايرانيان ورسانه ھای ايرانی بسيار با اھميت است.
از آقايان مزبور خاصه مروتی که انتظارميرفت ،متاسفانه ھيچ جوابی ويا اقدامی مشاھده نشد.

١

 شخصی بنام آقای دکتر آرمان نوری که مجله ای ھم بنام پارس داشت و خيلی از وطن پرستی
صحبت ميکرد و در اروپا )فرانسه( فعال بود و آن روزھا خيلی مشخص بود و تصور ميکردم
٢
کاری از دستش برميآيد ايشان را درجريان امر گذاشتم ولی ھيچ خبری نديدم.
 به آقای فيليکس آقايان ،مقيم اروپا که سناتور انتخابی مجلس سنا و از آجودان ھای شاھنشاه
بود ودرفرانسه نفوذ سياسی واجتماعی وتجاری معروفی داشت ،و در ايران وکيل ايشان بودم
جريان را نوشتم وبا ھمه محبتی که به بنده داشت ،جوابی نگرفتم نميدانم شايد ھم در آن موقع
حيات نداشت.

 -١دليل آن امروز مشخص وروشن است؛ بيشتر اين راديو ھا از سوی کانال ھای ،انگليسی ،اسراييلی ويھودی
حمايت مالی ميشدند و ميشوند و بنابراين چون طرح ھنری پرشت در راستای خواست دولت اسراييل و از جمله
انگلستان است از ھر سو فشار ھای خط مشی مانع از گفتگو در اينباره است .ح-ک
 -٢آرمان نوری از عوامل نفود داده شده رژيم اسالمی بود و گويا دندان پزشک بود که بعد ھا به دليل تالش برای
تجاوز به زنی در روی صندلی دندانپزشکی يا در مطلب مورد اتھام قرار گرفت و پس از مدتــی از صدا افتاد.
ح-ک
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 مطلب رادرھرفرصتی که افتخارگفتگو با واالحضرتھا را داشتم بعرضشان رسانده و با آنکه
بسيار اظھار تعجبب کردند ،ولی اقدامی نديدم.
 درايران يکی ازسردفتران اسناد رسمی که کارھای سندی وحقوقی دفترمرا انجام ميداد ومرد
فھميده وباسواد ومسلط به ادبيات فارسی وزبان انگليسی بود و بعد از شورش  ۵٧در لندن
اقامت داشت؛ در لندن او را ديدم و بسيارھم او را ميديدم معلوم شد که از اعضای فراماسيون
است )اعالم خودش( و مرا ھم برای ديدن آن ساختمان چند بار دعوت کرد وخودش ھم در ھمان
ساختمان فراماسيون کارمند بود وازمشترکين سنگر در لندن ھم بود.
عيب مھم اين مرد اين بود که گھگاه ازعبارت >به تخمم< استفاده ميکرد ومثال وقتی مسائل ايران را
مطرح ميکردم گاھی به خوبی ميشنيد وجواب درست ميداد وگاھی ھم درپاسخ ميگفت به »تخمم« و
انسان را بسيار ناراحت ميکرد.
 در کانادا ھنگامی که درجريان طرح مزبور قرارگرفتم نامه ای به ضميمه طرح برای ايشان
فرستادم وخواستم از نفوذ وموقعيت خود استفاده کرده وسند وطرح ھنری پرشت را که برايش
ارسال داشتم دربين شخصيت ھای سياسی مطرح وراه حلی پيدا شود که بتوان آن محدوديت را
شکست .پاسخی دريافت کردم که برخالف انتظارم بود ومختصراينکه نوشته بود شما حقوقدان
ھستيد چرا يک سندی که عنوان محرمانه دولت آمريکا را دارد دنبال ميکنيد و توقعاتی برخالف
آن داريد؛ درست است که سرکار نامه را از اسناد سفارت گرفته ايد که آن اسناد ھم بوسيله
جمھوری اسالمی فاش شده است ولی شماھم درجريان فاش شده کمک ميکنيد ،از اين حرکات
دست برداريد؛ مبارزه با جمھوری اسالمی چه ارتباطی با اين کارھا دارد؛ من فکرميکردم که
شما بيش از اينھا تبحر سياسی داريد متشگر ميشوم که ديگر زحمت ارسال سنگر را برايم
نداشته باشيد.
فھميدم که ازکوزه ھمان تراود که دراوست؛ شورش  ۵٧زائيده سياست انگليس و آمريکاست؛ بنده را
بگو که متوسل به چه کسی شده بودم.
 پس ازاين نااميدی ھا که محدود به آنچه عرض کردم نيست جريان دقيق آن را بياد ندارم موضوع
درسنگرھا پرورش يافت و پس از آنکه سنگر بطريق اينترنت قرار گرفت موضوع بصورت حاد
ھمراه با نقد وتشريح پياده شد و در اين جريان ھرگاه به پايگاھی اميدی بود غفلت نشد و از آن
پايگاه طلب کمک و رفع محظور وممانعت ازاين طرح گرديد که ھيچ دستآوردی نداشت.
 ھنگاميکه آقای دکترحمزه پور خود را به عنوان مشاورارشد ترامپ معرفی کرد ،ايشان کامال در
جريان طرح قرارداده شد و حتی بوسيله ايرانيارگرامی خانم مينو ثقفی ،بوسيله تلفن نقد موضوع
گرديد و بنده ھم با شرح مفصلی مبانی حقوقی برای ايجاد چنين محروميتی را برای اعليحضرت
بوسيله وزارت خارجه آمريکا تشريح کردم.
خبری که ازايشان شد آن بود که در مصاحبه ای فرمودند که سياست دولت اوباما برای نزديکی با
جمھوری اسالمی ممانعت ازفعاليت رضا پھلوی بود که ايشان ناچارشدند دفترسياسی خودشان رابه فرانسه
منتقل کنند در ھمين حد.
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در حاليکه مسئله تحريم سياسی اعليحضرت يعنی طرح ھنری پرشت مربوط به زمان اوباما نبوده و
مرتبط به سال  ١٣۵٨و دوران کارتر بوده ودرتمام ادوار رياست جمھوری آمريکا دراين مدت طرح
مزبور جاری ومورد عمل وزارت خارجه بوده وتنھا در دوران اوباما قدری طرح مزبور فشرده ترشد
يعنی حق ھمان مبارزه نيم بند وبدور ازقانون اساسی ھم از اعليحضرت سلب شده بود.
 تا آنکه با ھمت جاويد ايران )ح-ک( و خانم مينوثقفی ولطف آقای سياوش آذری و ايرانيار
ديگری )آقای ع -ھـ( بخشی از طرح گروگان سلطنت در برنامه آقای آذری خوانده شد و در
برنامه تلويزيونی آقای بھبھانی نيز خود آقای بھبھانی مقاله ای از طرح سلطنت گروگان را
قرائت کردند که درھمان موقع ادای تشکروسپاس گرديد ،ولی نه مورد بحث ونقد قرار گرفت و
٣
نه دنبال شد.
 درھرفرصتی ازتحريرات به موضوع تحريم سياسی اعليحضرت اشاره وخواستار توجه به آن
شد درھمين انتقاد از آقای دکترنصر احمدی ويا نامه آقای آريا باقری وبطورکلی درھرفرصی اين
مشکل بزرگ فراموش نشده است ولی آنطور که احساس ميکنم اساسا ايرانيان خارج از کشور
به محدديت ھای ايجاد شده ازسوی وزارت خارجه آمريکا عليه اعليحضرت چندان اھميت نميدھند
ويا آنرا درک نميکنند؛ از باب مثال آقای دکتر نصر اصفھانی اگربه موضوع حصر سياسی
اعليحضرت اھميتی ميداد در آن ھنگام که به عبارت خودشان در کاخ سفيد برای حذف جمھوری
اسالمی تبادل نظر و درخواست ھای خودشان را ارائه ميداند ،طرح مسئله آزادی سياسی
اعليحضرت را مد نظر قرار ميدادند؛ نه تنھا ايشان بسياری از ايرانيان مرتبا درجريان البی
کردن با شخصيت ھای سياسی خارجی ھستند ولی فکر رھائی پادشاھشان نيستد واصال ميتوان
گفت که فکرايران نيستند.
ھمين آقای علی فرازنده که دربرنامه رودست کلی تحقير واھانت متوجه اعليحضرت کرد بعلت روابط
نسبی با يکی ازشخصيت ھای مھم اتحاديه اروپا بسيار با آن شخصيت نزديک است )بنا براعالم خودشان(
و به اعتبارھمان ارتباط است که مدعی شد ميتواند  ٢٠ميليون ايرانی وخارجی را درمعيت اعليحضرت
بسيج کند .اين افراد وبسياری نظير آنھا کسانی ھستند که اھميتی به موضوع طرح ھنری پرشت
ومحروميت سياسی اعليحضرت نميدھند واال ھمانطور که اگر فرزندشان گرفتارمحروميتی شود شب
وروز را يکی ميکنند که رفع مشکل عزيزشان بشود نسبت به موقعيت نماد ملی و رھبر معنويت ايرانيان
آنقدر بی توجه نبودند و ايکاش فقط بی توجه بودند ديديد که چه رذالتی از خود بروز دادند.
بی دل وخسته دراين شھرم ودلداری نيست

غم دل باکه توان گفت که غمخواری نيست

 -٣تمام نوشته و سدای متن »سلطنت گروگان« در وب سايت  ١۴٠٠سال در آدرس ھای :زير برای آگاھی ھمگان
و ثبت در تاريخ گنجانده شده است.
http://1400years.org/AmirFeyz/Thesis-Saltanate-Gerokan-Amirfeyz-June09-2011.pdf
http://1400years.org/amirfeyzaudio.asp
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دستگاه ھای خبری وتلويزيونی که پايکاه ھای مھمی در امر مبارزه عليه جمھوری اسالمی ھستند عالقه
ای به پيگيری طرح مزبور را ندارند شايد ھم موقعيت تابعيتی ايشان و ارتباطات مالی اجازه انتقاد به
سياسيت وزارت خارجه آمريکا را نميدھد.
معتقدم که تمام ايرانيانی که درفعاليت ھای سياسی خارج ازکشور ھستند وتمام دستگاه ھای خبری و
تصويری ازماجرای طرح ھنری پرشت آگاھی کامل دارند ،و اين سکوت مطلق وعامه آنان نسبت به آن
طرح چه معنائی ميتواند داشته باشد جز محظورات سياسی ومادی.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﺣﺘﻲ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻧﻈﺮﻣﺮدم اﻳﺮان اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺮوع وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ وﺗﺎ اﻳﻦ آزادي ﻋﻤﻞ ،ﻋﻤﻼ وﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻤﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺮﺳﺪ
راه ﻧﺠﺎت اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻓﺴﻮس ﺑﻴﻔﺎﻳﺪه
بنده وسنگرخيلی ديردرجريان طرح ھنری پرشت قرار گرفتيم؛ مقصود اين است که آن روزھا که سنگر
موقعيت ممتازی داشت و بنده ھم قدرت کاری متمرکزی داشتم طرح ھنری پرشت مطرح نبود.
آنروزھا که سنگر طرح اعالم عام در مفھوم متھم ساختن آمريکا به مداخله در امور ايران را مطرح و
با نزديک به  ١٠ھزار امضای ايرانيان در ١٩مجلد به کشورھای عضو پيمان ھلسينکی که دخالت در
امور کشورھا رامحکوم ميکرد ،و وزارت خارجه جمھوری اسالمی ودبيرخانه اعليحضرت ارسال داشت
و يا طرح پشتبانی از اقدام اعليحضرت درمحکوم کردن بمباران تھران توسط دولت صدام که با  ٢٠ھزار
امضای ايرانيان به سازمان ملل متحد رفت ،و يا طرح اصيل که درمفھوم مشروعيت تداوم سلطنت و عدم
مشروعيت قانونی جمھوری اسالمی که با کم کار شکنی ھائی روبروشد )درزمان طرح مزبور جمھوری
اسالمی برمبارزه ايرانيان خارج ازکشور مسلط شده بود( ،سنگرموقعيتی داشت که اگرامروز آن موقعيت
وجود داشت )بيشترين طرفداران سنگر سلطنت طلبانی بودند که متاسفانه درگذشته اند( نيازی به دست
بدامان شدن افراد نبود؛ سنگر خود پايگاھی ميشد وبا انتخاب يک فِرم حقوقی ويا تماس بايک شخصيت
سياسی آمريکا )کاری مشابه مجاھدين( اين نکبت تاريخی را از قامت سياسی اعليحضرت وحقوق سياسی
ملت ايران پاک ميکرد؛ متاسفانه:
ھرکسی چند روزه نوبت اوست

نوبت من تمام گشت وتمام

التماس طبيعی در دو وقت است يکی کودکی وديگری پيری که ھردو ازاضطراراست واضطراردومی
ھمواره بی جواب است

