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  باتاسف  درباره طرح هنري پرشت
  >اين طرح تمام شده است نه نه اسمش رانياور <

  ريائی)آتلويزيون  –وطنخواه (                                        

  حقوقدان -اميرفيض

کامال احساس ميشد وميشود که پايگاه ھای مبارزه ايرانيان درخارج ازکشور که ازطريق دستگاه ھای 
ن که تحريم فعاليت آفرستنده تصويری مشخص ميشوند به طرح ھنری پرشت وکوشش برای توقف 

  .سياسی اعليحضرت درمتن قانون اساسی مشروطه وتداوم سلطنت است توجه وکششی ندارند

ناحيه کسانی بود که شھرت  از ،مشکل اينجا بود وھست که اين عدم عالقه وبی توجھی کامال مشھود
ی پرشت دقيقا رکه طرح ھن چرا ؛سان نبودآاين معضلی بود که حلش  سلطنت طلبی ھم دارند و

ن شده آمانع تحقق  و رفتهگرا ھدف  که تداوم سلطنت است ن سلطنت طلبانآرمان وھدف آمعتبرترين 
ساله سلطنت  ٢۵٠٠سنگينی  که ازجمله قطع تداوم  نان ضربه بسيارآبه احساسات ملی وھويتی و

  ، معھذا بی احساسی وبی توجھی چرا؟ايران است وارد ساخته است

ميشد شايد  ن برای ھرکسی که تصورآانتشارطرح وضميمه ھای  ھمين اشاره کافی است که درکنار
دستگاه  نامه ھای خاص ارسال شد چه ازشخصيت ھا وچه از توقف طرح مزبور کمکی باشد بتواند در

   .ھای تصويری ولی ھمه با مانعی که نامش سکوت وبی اعتنائی است برخورد نمود

 بطور ناخواسته درجريانی قرارگرفتم که پاسخ سر نمی ماند) ابر نجائی که گفته اند (ماه زيرآ از
ن آ قای وطنخواه دريافت کردم وآخود  ازی پرشت رنسبت به طرح ھن را درگمی وبی جوابی خود

  درعبارت زيربود

  ».نه، اسمش را نياور ،نه  ؛...اين طرح تمام شده است«

فعاليت رسانه ای  سيمرغ گفته واستدالل شده بخش عمده ای اززنطور که دربرنامه تلويزيون رستاخيآ
س است  ورسانه ھای مزبور رووکنترل برنامه وتامين منابع مالی جررج س ايرانيان خارج ازکشور در

روس وراس فعاليت جرج س کانال تلويزيون وطنخواه که در و ،روس خط ميگيرندوازدستگاه جرج س
مريکا کامال پشتيبانی آقرارگرفته  نميتواند ونبايد وارد مسئله طرح ھنری پرشت بشود که سياست 

   .ن استآوحفظ  عدم وارد شدن به مسئله طرح تداوم

  ؛قای وطن خواهآ

  چون لب واکند رسوا شودازسخن پيدا شود      پسته بی مغز بی کماليھای انسان

شدن  تمام شدن طرح به معنای اجرا ،تشخيص سرکار درست است طرح ھنری پرشت تمام شده است
يعنی مراحل اجرائی طرح مجموعا به  ،ھن تمام شده استآطرح است مانند اينکه ميگويند طرح راه 

   .ح درجريان بھره برداری قرارگرفته استن طرآ اتمام رسيده و
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ھمان است که اجرای  باز و ،تن مستقرشده اسآ حضرتعالی ھمان است که طرح ھنری پرشت بر نظر
ھمان چيزی است که بخشی  باز و ؛بت به وليعھد قانونی قانون اساسی کامال مشھود استطرح نس

  ١. ازسلطنت طلبان خواھان توقف اجرائی طرح مزبور ھستند

نبايد مطرح باشد وبه بعبارت شما  ن تمام شده ديگرآاگرفرض کنيم که بزعم سرکار طرحی که اجرای  
     .باشد با اعتبار نياور)  وارد و نه اسمش را ،(نه

بايد ن و ،رح گوادلپ برای تسلط جمھوری اسالمی برايران پادشاھی طرح تمام شده ای استط 
 ايرانيان وبال جمھوری اسالمی است  ذکر و سال است فکر ۴٠چرا   پس ؛ورده شودآاسمش 

   ؟دمسئله جمھوری اسالمی غاصب غافل نيستدي ن ازآوخودسرکارھم يک 

فقط بايد درمورد تحريم سياسی اعليحضرت برای فعاليت  ؟يا سيب سرخ برای دست چالق بد استآ
   .وردآرا ھای سياسی مطابق تکليف وسنت وھويت ايرانی  نبايد اسمش 

  نميشود ايراد جدي بشما وارد ساخت 

يھوديان زجرکشيده ھم کسی باقی  نآ حتی ميتوان گفت از ،ضيه ھولوکاست  تمام شده استق 
  .ورد>آايد نب نه اسمش را ،<نه توصيه سرکار قاعدتا بنابر ،نمانده است

حساسيت  بيداری و کامال درحاليکه می بينيم دنيا نسبت به يک امرمختومه که بقدرکافی ھم محکوم شده
مريکا نسبت به اقدام مجلس آھمين امروز بموجب خبرھای منتشره دولت  ،خودرا حفظ کرده است

لھستان که تالشی برای پرده پوشی وکم جلوه دادن نقش لھستان درفاجعه ھولوکاست نموده سخت 
   .کرده است شکارآاعتراض ونگرانی خودرا 

سال ميگذرد موضوعی است  بقول  ١٠٠عثمانی  نزديک به ز  فاجعه نسل کشی ارامنه مقيم ا 
ولی می بينيم که جامعه جھانی وبيشتر ارامنه  ؛وردآسرکار تمام شده واسمش راھم نبايد 
زيرا  تھاجمات به حقوق ملی  ؟ميدانيد چرا. ن حساسندآکشور ارمنستان تاچه حدی نسبت به 

جم به حقوق ملی برعکس تھاجم به حقوق تھا در، با تھاجم به حقوق فردی کامال تفاوت دارد
ن جنايت را تمام شده بداند وبه ديگران آ ن طرح وآندارد که < اختيار فردی ھيچ فردی حق و

  >.وردآتکليف کند که اسمش را ني
 الس ی طرح دررآرد؟ وآپرشت را  وام با تھديد نبايد اسم طرح ھنریت ين اصرارا اب راچ 

مريکا درايران تمام آبوده ودرھمان سال وتاريخ وروز ھم طرح با ابالغ به سفارت  ١٣۵٨
ن متوجه آيعنی اثرات  ؛ن تا بينھايت استآولی متن طرح گويای تداوم  ؛شده تلقی ميگردد
ھای بسيارمحرمانه وزارت  زيرا ازطرح ؟وردآچرا نبايد اسمش راھم  ...تداوم سلطنت است

يعنی  »فقط چشمھا«باالی طرح مزبور ھم نوشته شده   در و، استمريکا بوده آامورخارجه 
  !!ورده شودآاسمش ھم نبايد 

ردھای وآميگذرد ميتوان ومعمول است که دست نآرطرحی که تمام ميشود وسالھا ازاجرای ھ 
تزسلطنت گروگان  اثرات منفی طرح ھنری  ؛ارايه عامه گردد نقد و ،ن طرحآمثبت ويامنفی 

                                                            
برخی قول ميدھند در باره اعتراض به طرح اعالميه بدھند، يا اعتراض سر بدھند  ولی کار ديگری ميکنند و عمل  - ١

در تکرار حرف آقای نکردن خودرا ھم به عدم تمايل اعليحضرت نسبت ميدھند. برخی ديگر کمکی نمی کنند ھيچ بلکه 
 ک-حوطنخواه با او شريک ميشوند. 
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ن آچرا اھتمام سرکاربراين پايه است که نبايد درباره  ،کرده است شکارآ پرشت را به عيان
  !!ورده نشودآنھم درحدی که اسمش ھم آطرح صحبت کرد  

 مدهآتزسلطنت گروگان  وردھای منفی طرح مزبور که درآورد نميشود اگرسرکاردستآطرح که بی دست
اين درست نيست که يک دستگاه  ؛کنيدنرا بيان آورھای مثبت آخوب بفرمائيد دست، قبول نداريد را 

رسانه ای تکليف عام  نسبت به طرح ھنری پرشت ايجاد کند درحاليکه خودش جرئت ورود به موضوع 
  .را ندارد

وال اين است  چرا بزعم خواست واصرارشما نبايد کسی درباره طرح ھنری پرشت صحبت س 
ورد  چه اتفاق ناگواری آرا  بياورد؟ خوب اگرصحبت کرد واسمش کند ونبايد حتی اسمش  را

   .رج سوروسوخواھد افتاد جزنگرانی اقای  ج

     حقوق ملي وحقوق فردي

من ازاين درک   ،نهي كند و فرد، درحقوق ملي صفراست، عددي نيست كه امر ؛قای وطنخواهآ

دستورات  مد ناچاريد که ازسياست وآ منابع درمصلحتی غافل نيستم که سرکاربمناسبت محدوديت ھای 
نامرد مشخص ميشود وانسان ميتواند  ولی اينجاست که تفاوت مرد و ،روس تبعيت کنيدورج سوج

دست  ن حق ملی مستلزم ازآ اگرقدرت ومردانگی دفاع ازحقوق قانونی پادشاھش را ندارد ودفاع از
برعھده پرشت را ری بازدارندگی تالشھای توقف طرح ھن دادن موقعيتھاست  الاقل نقش فرماندھی در
   .نگيرد که متاسفانه سرکارعھده دارشده ايد

 رزوست آدلم گرفت ازاين مردمان سست عنصر     شيرخدا ورستم دستانم            


