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  حقوقدان -اميرفيض

 ،نيست اما درک قباحت دروغ برای ھمه دروغگويان ميسر ؛دروغ گفتن فعل قبيحی است ،گفته شده
زيرا ھم  ،گاھی خود ميگردد، حامل  قباحت دروع استآ گاه است ومنکرآنکس که ازحقيقتی آولی 

   .را راست را کتمان ميکند وھم خبر

 فی که نقل قولی داشتند ازيارگرامی خانم مينو ثقدرايميل ھای منتشره جاويد ايران ايميلی بود ازايران
  ؟ھنری پرشت ديگرکيست ياچيست>رمانی که گفته بودند <قای دُ آ

گرچه تصورنميشود که کسی خاصه دارنده رسانه خبری ازطرح ھنری پرشت برای تحريم وتوقف 
 گاه نباشد وآمبارزه اعليحضرت درراه اعتقاد خود به قوام حقوقی مشروطيت ايران وسوگند سلطنت 

ن مقرر شده که آ مريکا بتصويب رسيده که درآدروزارت خارجه  ١٣۵٨طرح مزبور درسال  نداند که
قبول ندارد  را مريکا انتقال وتداوم سلطنت را که قانون اساسی مشروطيت به وليعھد مقرر کردهآدولت 

  .والجرم رضا پھلوی وخانواده سلطنتی حق مبارزه درجھت قانون اساسی مشروطيت را ندارند

ھای  پس ازبحث  ١ نوشته شد ٩/١١/ ٢٠١٧اريخ قای درمانی درتآرتحريری که خطاب به بھرحال د
حاشيه ای وبه اعتباراينکه خانم گوينده تلويزيون انديشه فصل مشبھی ازسلطنت طلبی ايشان مطرح 

بنده که تحت  ،ريامھر واعليحضرت رضاشاه دوم دردفترايشان توجه دادندآشاھنشاه  تصاوير از و
نچنان درمقام آت قرارگرفتم  ازاينکه ايشان درجبھه سلطنت قراردارند ولی عده ای ن اظھاراآتاثير 

ارسال  احساس موقع شناسی کردم وضمن اليحه ای و ،اعليحضرت قرارگرفته اند از سلب اعتبار
 ايشان خواسته شد که حتی در از ناحيه فرومايگانی کلکسيون فحاشی ھا واتھامات به اعليحضرت از

    .ن متوقف شودآادامه  تای ميدانند دراين جريان ورود کنند دامی که مقتضمقام نصيحت ويا اق

ن اليحه درخواستی مطرح شده که برای آالبته دامنه توقعات بنده درھمان حد محدود نشد ودرپايان 
قای درمانی باشد که نميدانند ھنری آتا اين اقدام پاسخ ورده ميشود  آن به اينجا آسھولت امر عين 

    :چيست يا و پرشت کيست

   :متن درخواست

  قاي درماني آ

مريکا نسبت به اعليحضرت وتداوم آسياست  ، روئيده ازريشه اين تعرضات سنگين به شاھزاده شما
. شما نگاه کنيد درتمام ايران حتی درداخل وخارج ھيچ ايرانی ھدف ، نه حب وبغض افرادسلطنت است
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؟ چرا ،نگرفته است قرار داريدمالحظه به پيوست  نراآيست نين اتھامات سنگين وبيشرمانه که لاين چ
مريکا گرفته نشده آوزارت خارجه  ی درچنين تصميمشاھزاده شما  از زيرا برای ھيچ ايرانی غير

   .است

ايرانيان بشاه ممکن وفاداری  ئينآ نھم به اعتبارواھی به اعتبارآدرست است که تحقير مقام سلطنت 
ولی اين اتھامات  )شته باقی نمانده استرگذشته چنين بود حال بقوت گذد اگرکه باشد (است بی تاثير

اعليحضرت را  موثرخواھد بود و بسيار )طرح ھنری پرشتمريکا (آکنارطرح وزارت امورخارجه  در
ساختن اعليحضرت  خاصه که طرح بی اعتبار ،محبوبيت منزوی خواھد ساخت وگردونه سياست  از

   .تمورد استفاده جمھوری اسالمی ھم ھس

سياست  طرح منزوی ساختن اعليحضرت بدون توامان بودن نقش ايرانيان بد طينت درخارج ازکشور و
   .ھيچ کاربردی نداشته است مريکاآتحريم سياسی اعليحضرت  ازسوی 

  »يند مشکالت افزون شودآان چون جمع ندشم«

  قاي درماني آپيشنهاد به 

   :قای درمانی  ويکتورھوگو  گفته ای دارد که ميگويدآ

  ».اراده ھستد تھی از ،ستنديتوانائی ن دم ھا تھی ازآ«

نطور که گفته ميشود ھم توانائی مالی داريد وھم اراده که مديريت تلويزيون انديشه وپيامد آ سرکار
   .نرا قبول کرده ايدآھای مفصل 

ن که مانع تحقق خواست شما وھمه ايرانيان وطن پرست است موکول به آگمی راوضاع مبارزه وسرد
که به شوم  . اميد وارم سرکارھم به اين واقعيتتحريم سياسی اعليحضرت است از رفع اثر

. بنابراين رسيده واقف ميباشيد سرکار ن به استحضارآميکنم که مفصل  تصور اختصارعرض شد و
 نکه ميتواند وتواناست درآ وتحريم سياسی اعليحضرت متوجه ھمه ماست  و محظور اقدام دررفع اين
  .ھستيد سرکار ،صف مقدم است

توقع  سرکار از ،سال قفل ومحروم ازفعاليت سياسی است ۴٠مبارزه سلطنت طلبان که  –بنابراين 
را تقبل  ن کارحقوق بشری مسلط به حقوق سياسی ايران  اي دارد که ترتيبی بدھيد که يک فرم حقوقی

بردارند  نوقت راآعليه وليعھد  ١٣۵٨مريکا ومذاکره تحريم سال آکند که با مراجعه به وزارت خارجه 
. دعوائی راه دادگاه را انتخاب نمايد ،زمان استفاده کند وزارت خارجه قبول نکرد ويا خواست از اگر و

ارجاع موضوع به دادگاه  مريکا تمايلی بهآمطمئن ھستم که وزارت خارجه  و ،که بسيارساده است
   .ن غيرقابل پييش بينی نيستآنخواھد داشت که سروصدای جھانی 

ما کمک به فرم وفرستادن اسناد ودرصورت لزوم  از شما ھمت مراجعه وقراربا فرم حقوقی و از
  ن فرم آحمايت گروھی ازاقدام 

  ا دراين اليحه شم امعان نظر و با تشکر

   ؟؟ی است که شما مدعی شويد که ھنری پرشت ديگرکيست وچيستزقای درمانی  اين جريان چيآ


