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  رشترح هنري پآقاي پارسا در جا انداختن طنقش 
  حقوقدان -اميرفيض

زيرا موضوعات  ؛مناسبی نيست که به ادامه بحث پشت جبھه گروگان سلطنت پرداخته شود اکنون موقع
قای آنجا که نقش آولی از ،ن موضوعات استآحق توجه به  ،حادی درجريان است که فرصت ھای تحرير

يعنی درست درتائيد طرح ھنری پرشت بسيار مشخص  ،پارسا درقطع تداوم مشروعيت سلطنتمھرداد 
کاران تظاھرات ھفتم ماه می درجريان است خاصه  قای پارسا بعنوان دست اندرآم طرف ديگر نا از است و

اتھام عامی ھم مطرح  که از تلويزيون وطنخواه ھم پخش ھمزمان شده، قای شجرهآ کانالکه اخيرا در
لذا الزم شد که قسمت  >طرفداران جمھوری اسالمی نميگذارند ايران نجات پيدا کندساخته مبنی براينکه <

  .طرح گرددچھاردھم پشت جبھه سلطنت گروگان قدری زود ترم

  پارسا مهرداد قاي آنقش 

است   ١٣٨۴اول ديماه سال  و ذرآ ١۵دراين تحرير ميخوانيد گرفته شده ازسنگرھای  نچهآمستند ومبنای 
قای آکه اين  واقعا نميدانم قای پارسا ذکرنشده است وآاين توضيح که درسنگرھای مزبور نام کوچک  با

 کار قای پارسائی است که دست اندرآھمان مستند اين تحرير است  که اقدامات واظھاراتشان پارسا
به نقد موضوع  ،بھرحال بارعايت احتياط وحق اصالح يا شخص ديگری تظاھرات ھفتم ماه می است و

   .ميرويم

  84غوغاي سياسي سالل 

باصطالح بود) واظھاراتی دررابطه با نابودی اسرائيل کرد که که احمدی نژاد رئيس جمھور ( ١٣٨۴سال 
 ايرانيان خارج از ،ھماھنگی نداشت واحتمال اقدامات نظامی عليه ايران مطرح بود مريکاآبا سياست 

نامه  وفراخوان  ن زمان بازارآ کشور ھم به اعتبارھمان جريان فعاليت ھای سياسی بيشتری داشتند و
د نفره ايرانيان را بيا ۶٧۴ نفره ونيز نامه ٧٠بيانيه جمله ميتوان  از ھای چند ده امضا رواج کامل داشت

نھا درسنگرھا به اشاره رفته وبرخی ھم نيازبه نقد ورد داشته  آن فراخوان ھا که اغلب آميان  در ،وردآ
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ن که مورد اعتراض ھمان آکه ماده سوم  قای پارساستآماده ای منتسب به  ١۶يک فراخوان 
   :سنگرقرارگرفته چنين بوده است

 درست درراستای  ين ماده فراخوان ايشانا ،دوران حکومتھای موروثی پايان يافته است –ماده سوم 
ما بايد اعالم داريم که روند قانون اساسی ايران مده <آن طرح آ طرح ھنری پرشت بود وھست که درتايئد 

  .>ادعای خانوادگی شاه را درمورد تاج وتخت مردود دانسته  است

صل وماھيت نظام ن با اآمالحظات غيرمعقول ونامتعارف  کامل طرح ھنری پرشت و ،درھمان سنگر
قای پارسا ميدانست که اين آنجا که آ از و ،مطرح شده استبويژه کشور ما و اسلطنتی درھمه کشورھ

روبروست درمصاحبه ای واکنشھا  و فراخوان ايشان با چه عواقب سياسی وبحث ھای حقوقی ماده در
باره  ن فراخوان ترتيب داد  درآ) که پيامد ن سنگرنام مصاحبه کننده ومرجع قيد نشده استآ متاسفانه در(

صفحه سوم سنگر اول > (ی بتوافق رسيده ايمھآ قای شھريارآمن درباره ماده سوم با < :ماده سوم گفت
  .)٨۴ديماه 

که ازمبانی سنت تاريخی و قانون اساسی است وطرح ھنری درسلطنت ايران  ثمسئله اعتبارتواريعنی 
فراخوانش  مريکا را درآقای پارسا ھمان خواست وزارت خارجه آ ؛بی اعتبار ومردود ميداند نراآپرشت 

ھی يک ضريب اعتباری برای طرح ھنری پرشت آ وری امضا وتحصيل موافقت شھريارآنوشته وبا جمع 
   .ورده استآبوجود 

ھی صالحيت چنين موافقتی  را نداشته آقای آنگرفته که  قرار اين موضوع اساسی بکنار ،البته دران مقاله
جمله  ن ازآموافقت ميباشند زيرا سلطنت واصول  وحتی اعليحضرت ھم فاقد چنين صالحتی برای اظھار

  ھمان سنگر وھمان صفحه)(            .حقوق بنيادی مانند استقالل کشوراست ن ازآ در ثتوار

  عجيب تقارن وتشابهي

تنظيم اين تحرير گشت اين است که ھمانطور  قارن وتشابه بسيارعجيبی که ميتوان گفت مشوق ومحرکت
ن کشور آ مريکائی وبا پول وعوامل ايرانیآتظاھراتی که زيرنظرمسئولين  مخالفينقای پارسا به آکه 

رضاپھلوی بمناسبت  ربيانيه ای که بناممتاسفانه د عنوان طرفداران جمھوری اسالمی را داده اند مخالفند
ھمان فراخوان ھا صادرشده است ھمين اتھام جانبداری ازجمھوری اسالمی به کسانی که مخالف فراخوان 

   .ھا بوده اند داده شده است

  اهيمت تاثير فراخوان ها 

دبيرخانه وحتی افکار شخص  مريکائی درآمبارزه واشراف عوامل  برای مالحظه تاثير فراخوانھا درساحتِ 
 درجھت تائيد وحمايت از که بنام رضاپھلوی درھمان تاريخای بيانيه  ٨۴درھمان سال  تاعليحضر

   .ورده ميشودآمورد استناد به اينجا  منتشرشده است ازھمان سنگر فراخوانھا 

  منتسب به اعليحضرت ٨۴بانماه سال آ ٢٧ متن بيانيه 
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ھای اپوزيسيون ايران ونيزنامه ، خطاب به احزاب وشخصيت زاديخواهآدانشجوی  ٧٠نامه بيش از[[
روشنفکران  سياسی ورھبران  ديگر اجتماعی ودانشجوئی بار ،، فرھنگیفعاالن سياسی از نفر ۶٧۴اخير

شرائطی  . اين دونامه در> قرارداده استتابعررا مورد  خطاب وگاه < درخارج ازکشو ايران خصوصا
ھن ما ي، مرھبران رژيم اسالمی ديگر و رئيس جمھور ميزآانتشاريافته اند که با سخنرانی ھای جنون 

  . اينک درپرتگاه ھولناک ماجرا جوئی ھا وجنگ افروزی ھای جديد قرارگرفته است

زاديخواھانه ومطالبات عادالنه  آ اين دونامه درعين حال نشانه بيداری ملی وتالش ملت درتحقق خواستھای
شکل  را انکه محورمشترک مبارزات مردم ماينھا آای است که بی اعتقادی رھبران جمھوری اسالمی به 

چنگ رژيم حاکم وسپس تعيين نوع نظام سياسی  ززادی ايران اآن آس ، مبارزه مشترکی که اساميدھد
، مدنی اين خواست معقولزادنه ملت ايران ميباشد آاراده  راء وآبا  و ينده ايران برمبنای حقوق بشرآ

 ،قبول است قابل درک و ابجد خوانان کالس سياست نيز، امروزه حتی برای دموکراتيک و ميزآومسا لمت 
سرفراز اکبرگنجی  با ايجاد  زندانی شجاع و یلوکسانی ھستند که با الھام ازگورستان ھا يابق ھنوز لذا اگر

واقع به دوام وبقای رژيم  درميدارند  وطرح شبه مسئله مردم را ازمسائل اساسی بازسنگرھای مصنوعی 
  پارسا)قای آقابل تطبيق با اظھارات اخير( . حاکم کمک ميکنند

لژيکی خود ترجيح ئوايد بايد منافع ملی ايران را برمنافع سياسی و اين شرايط  حساس وسرنوشت ساز در
، اتحاد ومبارزه مشترک برای پايان دادن به کليت اين رژيم جھل وخون وجنايت به ھند تا با تفاھمد

   .نندمقبوليت ملی ووظيفه تاريخی خويش عمل ک

   .زاديخواھان ايران بوده ام وخواھم بودآدراين اتحاد ومبارزه مشترک من درکنارھمه 

   ]]دخدا بگھدارايران با –رضاپھلوی 

  توضيحي درباره بيانيه فوق 

ميگردد  انتشار نکه نميتوان با اطمينان گفت که بيانيه ھا با تائيد اعليحضرت تنظيم وآ با کمال تاسف با<
) د اين زمان معمول نبودننزمان اينترنيت مانآ( ق دبيرخانه اعليحضرت پخش ميگرددنجا که ازطريآ ولی از

يا  تنھا کيفيت برخورد اعليحضرت و ؛انتساب بيانيه ھا به شخص اعليحضرت راھی جزقبول نبود در
   .بزند را خرآدبيرخانه ميتوانست حرف 

لذا به مجرد دريافت بيانيه اعليحضرت ازسوی دبيرخانه بوسيله فکس با حيرت تمام بالفاصله به دبيرخانه 
   .گذاشتم را روی نوار تلفن کردم وپيام زير

پخش  صورت امکان از رد ؛بسيارتاسف باراست ميز وآماه اعليحضرت توھين  بانآ ٢٧انم وفائی پيام «
  .>»ال ما سلطنت طلبان وبيش ازھمه دبيرخانهداری شود ودرغيراينصورت وای بح ن خودآ

  )٨۴اذرماه  ١۵گرفته شده ازھمان سنگر(                                                                       

ھرکس که درجريان بيانيه ھا واستفاده ازواژه ھا دربيانات اعليحضرت باشد براحتی درک ميکند که بيانيه 
لژی سياسی وايجاد ئونفی ايد گورستان ھا و واژه ھای الھام از ،يحضرت نيستمطابق منويات اعل مزبور
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 ،اين بيانيه ازستونھای بيانيه شده که در ؛شخصيت برای اکبرگنجی درسياق فکری اعليحضرت نبوده است
واقع قطع  در به ايام سلطنت شاھان پھلوی  و ترک شاھدوستی وافتخارگورستان ھا به معنای  الھام از

ديشان يکی ازتزھای القا شده به بگذشته ا ت که بعدھا بعنوان محکوم کردن گذشته ون دوران اسآبا 
    .اعليحضرت گرديد

 ١۶نرا درماده سوم فراخوان آقای پارسا آتداوم سلطنت که  لژی سياسی  يعنی ھمان عبور ازئونفی ايد
 ھم جلب کند را ھی ھيچکارهآرضايت شھريار ات وشيدکنجا آن تا آروی جاانداختن  ورده وآماده ھای اش 

   .اساس طرح ھنری پرشت بوده است س واَ  واقع  که در

اه متصدی سالمی که احساس مسئوليت کند نداشته گاين امرنشان ميدھد که دبيرخانه اعليحضرت ھيچ
 منتشرنرا آن آ که دم دست بود يک چيزی بنام بيانيه نوشته وبا گذاشتن نام اعليحضرت زير ھر و ،است

ناياب است  نھم بسيارآن جنبه عمومی داد وحتی حالت استثنائی آاين وضع که نميتوان به  و ؛ساخته است
زاد شخص اعليحضرت است که آالزمه گروگان بودن سلطنت ومحروميت ازفعاليت ھای سياسی  از

نام رضا پھلوی  ) به اقتضای مورد بيانيه ای مينويسند وبا گذاشتنطرحنگھبانان ومامورين گروگان گير (
   .نرا مالک عمل قرارميدھندآ

***  

  

  آوری:ياد 

دوھراز مربوط به دوم نوامبر سال در تلويزيون پارس پيش از خبر ھای  دپارسا در يک برنامه مھرداآقای 
شھرت داده بود » سياوش اوستا«که خودرا به  ،نگامه درگذشت برادر حسن عباسیو پانزده ميالدی در ھ

يون ھا جفت و جور ميکرد و در پاريس زندگی ميکند؛ تسليتی ولھايی برای برخی راديو تلويزاز طريقی پ و
د است. بسيار غليظ فرموده اند که نوار فيلم و صدا موجو

4buxFu8https://www.youtube.com/watch?v=HxHq اين ھمدردی نوشته اند  در زير
  » --- ھمدردی مھربانانه و آرام بخشانه مھربان يار مھرداد پارسا آقای خبر «
 ک-ح


