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  حقوقدان -اميرفيض

ن چنين اعالم شده که آتشريح  و ،ھمايون استشھرام قای آعنوان باال گرفته شده ازبرنامه تلويزيون 
يا پسرم رادرايران آ«کرده که > سوال پسرمساله  معلم با خطاب قراردادن اعليحضرت < ٧۶خانمی 
  »؟ديد خواھم

ن برچه آن برچه قصدی است ويا محتوای آبراه افتاده ظاھرفقط يک رويداد وخبراست ولی يک خبر، ب
 يک ساختمان نراآ . خبرمانند يک ساختمان است که انسان بظاھر، ازخبرمستفاد نميشودحکايت ميکند

برای   ن ساختمان آيا آو ،خيرخواھانايتکاران جمع اند ويا يا جنآ ؛ن چه ميگذردآمی بيند ولی درداخل 
   .يدآ، چيزھائی است که باورود به ساختمان وبررسی بيشتربدست ميزندگی است ياخير

ن وھمي ن ھمه چيزممکن الوقوع استآديواری است که پشت  فراموشی مردم< :يکی ازبزرگان گفته است
  .>را جری ميکندفراموشی است که شيادان 

ت  ی است که وقوع يافته اسگاھی رساندن ازرويدادآ ،شايد درمقام تشبيه بتوان گفت  خبر، درحالت طبيعی
   .، خبر، زمينه سازی برای وقوع رويدادی غيرقابل انتظاراستولی درکارسياسی

  پشت خبرمزبورچيست 

 نسان کنجکاو را ازنھا ممکن است اآونشانی ھا وتشابھاتی وجود دارد که دقت در ، قرائندرھرخبری
  .گاه سازدآنچه که انگيزه خبرسازی است ودرخبرديده نميشود آ

  قرينه وتشابه عجيب

بھمن  ١۴بھمن سال جاری (امروز  ٨قای قشقاوی کنسول وزارت خارجه جمھوری اسالمی درتاريخ آ
 از شت ايرانيان خارج، کميته ای برای بازگقای حسن روحانی رئيس جمھورآبه دستور< :گفت )است

ران  يمدن به اآازکسانيکه او اضافه کرد < >کشور تشيکل شده وبطور منظم موضوع را پيگيری ميکند
  .>ميتوانند ازبخش کنسولی وزارت خارجه استعالم کنند ،نگرانی دارند

قای حقيقت پورمعاون کميسيون امنيت ملی مجلس پيرو اظھارات آ ،قای قشقاویآدوروز بعد ازاظھارات 
 امضای بيانيه ويااظھارنظرسياسی جرم بزرگی نيست ونبايد موجب محروميت از< ؛الم کردقشقاوی اع

 را د، خوپا نگذاشته اند زير ، قانون رااو گفت کسانی که قتل ودزدی نکرده اند مد به ايران باشدآرفت و
مکاری د وباب ھ، جاسوسی نکرده اننان نگذاشته اندآطالعاتی ازکشوردراختيار، ابه بيگانگان نفروخته اند

   .>بااسرائيل را نگشوده اند تضمين ميدھيم که مشکل نخواھند داشت
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، ورق خبرمجازی قای شھرام ھمايونآ ،روز بعداز اظھارات معاون کميسيون امنيت ملی مجلس ٢درست 

بود  ی> رابزمين زد تا باپاسخ اعليحضرت که بلــــــ؟من ترادرايران خواهم ديدم يا پسرآ<

    .عات جمھوری اسالمی راصيقل داده باشدخبروزارت اطال

 و، به اين معنا که گفته باشد دولت شيخ حسن روحانی بغيرازدولتھای سابق جمھوری اسالمی صيقل
   .استدولت حاکميت ملی 

چطوراين سوال  را درست درجريان  !ساله معلم ٧۶ن سوال کنيم که اين خانم يا حق داريم ازخودماآ
 نکه بطورمسلم ازآ قای شھرام ھمايون ھم باآ؟  ومدهآاظھارات وزارت اطالعات جمھوری اسالمی يادش 

 و !ساله ٧۶داستان خانم معلم  ،جريان اظھارات معاون کميسيون امنيت مجلس وقشقاوی مطلع بوده
ن اطالعات جمھوری اسالمی درھماوزارت  به اظھاراتھم وکوچکترين اشاره ای  پاسخ اورا تدبيرکرده

  ؟برنامه نکرد

   .قابل تعبيربه خريت است ،ما ، حسن نيتاگرھمه اين تشابھات مفھومی وزمانی تصادفی فرض شود

ی وحقيقت پوررا تشريح ميکرد وبا موارد سابقه که شھرام ھمايون تکليف داشت که اظھارات قشقاو
 ،شدند گرفتارکسربه زندان وتوقيف گذرنامه شته ويا به ايران بازگگونه دعوت ھايرانيان به فريب ھمين 

   .به رسوائی اظھارات وزارت اطالعات ميپرداخت

ف يوھمرش توق گذرنامه او ،شت ودرفرودگاهه اعتبارھمين حرفھا به ايران بازگج الدين ميردامادی باسر(
   ١. )وخودش ھم روانه زندان شد

نداشته  ھرکس که قصد براندازی جمھوری اسالمی را< :عالم کردزمان احمدی نژاد ھم اوزارت اطالعات 
ھا ن تاريخ بود که شعاربراندازی دراساسنامه ھا وقطعنامه آواز >باشد ورودش به ايران بالمانع است

ندازی گرديد  تا فعاالن انرا مبارزه مدنی گرفت وواژه انحالل طلبی ھم اختراع! وسواربربرآحذف وجای 
 .سالمی مشمول تعرفه عمومی گذشت وعطوفت وزارت اطالعات شده باشندسياسی مخالف جمھوری ا

نه تنھا  ! وبخشش جمھوری اسالمی استفاده کندازجمله شورای ناپيدا ھم برای اينکه ازاين موھبت
ن شورای ناپيدا ھم درمقام دفاع  آازذکرواژه براندازی جمھوری اسالمی استنکاف کرد بلکه سخنگوی 

   .توای قطعنامه شورا ھمان براندازی استمد که محآ بر ٢ یسلو

قای شھرام ھمايون حق بود که جريان ميردامادی وامثال بسياری نظيراورا مطرح ميکرد نه يک برنامه آ
ترتيب  ،اعليحضرت  تضمين يافت یکه با  بلــــ ،گشت ايرانيانی ومزوارانه برای تثبيت اصالت بازساختگ

  .داد

  

                                               
ه روی ه واز فرودگاه بدر گذشته بسياری از ايرانيان که مدتی در بيرون از ايران زندگی کرده بودند برای بازديد به ايران رفته اند و گرفتار شد- ١

مورد بسيار است و چون مسايل خصوصی افراد است نمی توان نام ومشخصات اعالم ميزھای شالق خوری ويا زندان انتقال داده شده اند. شمارش 
 ک-ح تر، مھندس و داروساز وغيره بوده اند.ميان آنان، دکدر  کرد.

          َ                                                                                                               لوس . [ ل   ] (ع مص ) شيرينی و جز آن جستن جھت خوردن . || چشيدن . (منتھی االرب ) (تاج المصادر). || به زبان گردانيدن چيزی در  - ٢
 ده...

  ک-ح -(لغتنامه دھخدا)  : و لوس به زبان بيھقيان روباه بود. (تاريخ بيھق ).       ِ        لوس . (ا ) روباه
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  ، شيادي طرف مقابلغفلت يكطرف

اول اعتماد جلب ميشود وبعد م است (موفقيت شيادان دررابطه با غفلت وخوش باوری وحسن نيت مرد
  )جيب طرف زده ميشود

  گاه نباشیآغافل ازديو نباشی        شايد که نگاھی کند  ،زدن يک چشم

عليحضرت که قطب مبارزه با وقتی اقای شھرام ھمايون واجد اين دستاورد است که آبرنامه مزورانه 

جمھوری اسالمی تلقی ميشوند بدون قيد وشرطی برميزان برافتادن جمھوری اسالمی به ايران خواھند 

عالوه براصالت   ؟رفت ويا به ايران خواھند رفت که موجبات براندازی جمھوری اسالمی رافراھم کنند

ھا که  مريکائیآبه اين تبليغ  ،ان اظھارات                                              ِ دن به اظھارات وزارت اطالعات وتشويق مردم به باور  بخشي
ه بسن روحانی بغيرازدولتھای سابق وحامی حاکميت ملی است جامه صداقت ميپوشانند (دولت شيخ ح

   .>قای دھقانپورواعليحضرت درباره دولت روحانی رجوع شودآمصاحبه 

سوال ساختگی شھرام                  ِ نچه که درپشت بند  آ اعليحضرت بکل غافلند از ،باوردارم که دراين صحنه سازی

  .برخاسته است نه ازتفکر ،اند که ازاحساساتپاسخی داد وست مده اآھمايون 

   ؛ورم که سخن بی دليل دراين تحريرنباشدآيک نمونه از اظھارات متفکرانه وحکيمانه اعليحضرت رامي

   :درمصاحبه تلويزيون فرانسه فرمودند ۶٢اعليحضرت درسال 

م . اين نظا. يک نيازمبرم است، برسرھمه سايه افکنده استعنوان سقف، نھادی است که بنھاد سلطنت«
ران ي. تصورنميکنم درغياب اين نھاد برای نجات اپارچگی کشوراستورد که ضامن يکآامنيتی بوجود مي

  .»موقعيت کنونی راھی وجود داشته باشد از

 ن بی سابقه نيستآ ثارآبدون توجه به  ،قای ھمايونآ! اعليحضرت درسوال ھای احساساتی چنين پاسخ
    .غشته کرده استآا سالھاست که مبارزه ر

 رمان من اين است که رفسنجانی ويا کس ديگری درکشوررفرمی بدھد وآ< :فرمودند  ١٣٧۵درسال 

  >درايران زندگی کنم وتعھد ھم ميکنم که فعاليت سياسی ننمايم ،منھم بتواتم مانند يک شھروند ايران

   :نوشت چه  ن سالھاآدر دررابطه با اظھارات ايشان سنگر نيم کهيبب اکنون

رمان  اعليحضرت ھيچ ارتباطی به مسئله نجات ايران وھمه پرسی برای تعيين نوع رژيم آتحقق اين <
رمان ھای تشريح شده آالزم نميسازد فقط وفقط اتحاد برای انتخاب يک رئيس جمھور توانا که بتواند 

ن قانون بتواند آ قق بخشد  تا درقالب قانون اساسی جمھوری اسالمی وياتجديد نظردراعليحضرت را تح
  .)٣٧٩+٣٣٢سنگر(    >رمان ھای منھای ھويت سياسی ايرانيان را تامين کندآ
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تعھد عدم فعاليت سياسی برای اعليحضرت الزم نيست  «  :رمان اعليحضرت سنگر نوشتآ دررابطه با
 ن رابه بھای زندگی مانند يک شھروند عادی زيرآوفاداری به کسی که سنت سلطنت وسوگند  زيرا

   »پاگذاست فرض وجود طرفدارانی برای ايشان بکل منتفی است

ی شيخ حسن روحان ن شخصی که اعليحضرت منتظر بودند که بيايد ورفرمی درکشوربدھدآاکنون  -باری 
اپيدا برای شرکت دستور شخص سخنگوی شورای ناست که بامشارکت گروھای سياسی ازجمله 

  .به رياست جمھوری رسيددرانتخابات 

ک يودرکالمی ديگر  قای ھمايون سابقه ای طوالنی دارد آبنابراين پاسخ اعليحضرت به سوال ساختگی 
   .ساله است ٢۶ یبلــــ ،ست بلکهيامروزی ن  یبلــــ

 ،گوئيد قانون اساسی مشروطيتروزی که شماب< :درسالھای نخست مبارزه به کرات به ايرانيان فرمودند
> ولی نه تنھا به اين قول وقراروفادارنماندند بلکه خودشان پيشاپيش ختم قانون من بين شما خواھم بود

   ٣. نرا اعالم وسلطنت رابه التاری حواله دادندآی مشروطيت ومرگ اساس

دم دروازه ايران می ايستم وکسانيکه به مبارزه کمک «درھمان سالھای نخست درفرانسه اظھارداشتند که 
   .»نکرده اند وباخارجيان ھمکاری کرده اند به ايران راه نميدھم

 ای که مستمسک یوبلـــــ يشان عالمت اين بود که ھمواره عالقمند به حضوردرايران بوده انداين بيانات ا
   .نھم بسيارلوس گرفته اندآقای ھمايون شده  متولد امروز نيست که برايش جشن وشادی آ ليغتب

   !نجا تنگ شده استآان سنگک فرموده اند که دلم برای تجريش ون البته يکی دوبارھم

  پاسخ عمومي 

ه ن ايرانی ھمان خواھد بود کآبرگردی جواب يا مايلی به ايران آفکرميکنم ازھرايرانی سوال شود که 
پاسخی که برای ھمه ايرانيان يکسان است برای  ،ولی برعکس قضيه چنين است ؛اعليحضرت دادند

   .. اين بيان خودشان استشخص اعليحضرت نميتواند يکسان باشد

 نهم من هستم. وظيفهآن مملكت بوده وهست ومسئوليت دربرابرقانون دارد، آتنها كسي كه در<
 ابلكه درموقعيت وب ،يرانينها بعنوان يك اتن وظيفه خودرانه من قانون نيست آاصلي من فقط 

 ب خوشآن پشت كنم اصال آن مسئوليت خاصي كه بردوش من گذاشته شده نميتوانم به آ
دم شرم دارد كه بتواند سربلند راه برود درحاليكه ميداند آ، اصال دم پائين نميرودآازگلوي 

                                               
و متمم آنرا اعالم کرده باشند، آيا ميتوانند به عنوان  ١٩٠۶اگر اعليحضرت ختم قانون اساسی پرسش حقوقی زير الزم می آيد،  - ٣

 . آياای که به مقام جانشينی  نماد سه ھزار ساله خواھد رسيد باقی بمانند» اعليحضرت رضا شاه دوم«يا » شاھزاده«<وليعھد> يا 
اين تشابه با انحالل مجلس در پی رفراندم غيرقانونی محمد مصدق برابری نمی کند؟ اگر چنين باشد و طبق اعالم رسمی ايشان تنھا 

يت عدر آمريکا اقامت دارند و تابعيت آمريکا را نپذيرفته اند، پس با ختم و قطع اين ارتباط با ايران با استناد به کدام قانون اساسی، تاب
 ک-نی اعليحضرت ميتواند سنديت داشته باشد؟ حايرا
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. مابايد راه خودرابطورقطع روشن كنيم ياما بايد وجدانا درباره كشورش هيچ كاري نكرده است
  >كه سند مرگ سه هزارساله ايران را امضا كرده ا يم اين ننگ رابپذيريم

 راده براندازی خوکان حاکميعنی نميتوانند به ايرانی که تحت اشغال غاصبان است برگردند اال باقصد وا
ن آه ايشان نھاده شده وايشان به وفاداری وقبول اال با وفاداری به مسئوليت تاريخی که برعھد برکشور،

   .اتيان سوگند ياد کرده اند

 حکم توقفکامال  کهگاه نباشند آن دررابطه بامبارزه آ ثارآای بگويند که به عواقب و ینميتوانند بلـــ
   .مبارزه وتسليم ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی رادربردارد

ناری که درخارج ازکشورگذاشت ازسرمايه داران ايران درگذشته ھم يکبار جمھوری اسالمی باسمي
، شخص اعليحضرت بابيانيه ای به ايرانيان توصيه فرمودند که گردندزدرخواست کرد که به ايران با

ھمايون اين  شھرام ولی امروز يعنی درمصاحبه با ؛شرافت ملی تان  را مورد معامله با رژيم قرارندھيد
   .يده گرفته اندچنين بند مقاومت وشرافت ملی را نا

  توضيح اعليحضرت 

ری يا نه قرارداده بود آوب تنگ يک کلمه چچار در اھمايون اعليحضرت رشھرام قای آدرحاليکه 
   .خود دادند که شنيدنی است یتوضيحی دررابطه با بلــــــ !اعليحضرت با کسب اجازه

ن چه ميخواھند واگربتوانم به ين است که ميدانم ايرانياينکه ميخواھم به ايران بروم اعلت ا  :فرمودند
  .)مختصرشدهنھا کمک کنم (آ

بلکه برسبيل عادت واستفاده ازعبارات است   ،بيان اعليحضرت برخاسته ازاعتقاد وتفکرايشان نيست
من ميدانم < :ذرماه خطاب به ملت ايران فرمودندآاتيان سوگند سلطنت درپيام  سال بعد از ٧اعليحضرت 

ن ميکند ھنيآ ناک ايران راتنھا کيميائی ميدانيد که اراده شما رابه پيمودن راه پيکارکه شما گذشته ھای تاب
ی نظامی ، نظام مشروطه پادشاھن ايامآ ه دری ايران فردا بردلھا ميتابد تابه ھمان گونه کگودرخشند

ه درساعات بحرانی بودجانشين ناپذيربرای تامين ھمبستگی ملی وتماميت ا ِ                     رضی کشوربه ويژ  انگونه ھم،              
  >ضرورت بقای چنين نظامی اعتقاد داشتند امروز ھم چنين استبه که طبقات وقشرھای گوناگون مملکت 

يران است يا يک رشته ھويتی وسرشت ذاتی مردم ای ايشان نشئت يافته ازھمان ايا بيانات اين روزھآ
ی وتنھائی به چيزی سردرگم زن جريان جآشناست ونه اعليحضرت درآمسائلی که نه با باورھای مردم 

   .رسيده اند

   :درھمان سالھا که بياناتشان متفکرانه وحکيمانه بود فرموده اند

پادشاه به عنوان يک ناجی به يرانی را خوب ميشناسند بشما خواھند گفت که ايرانيان نھا که ايران واآ«
   )مصاحبه باروزنامه حريت( » نيازروحی دارند     .........



 حقوقدان -؟ بله. اميرفيضآيا پسرم ترا در ايران خواھم ديد                                           ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٢/٠٣شنبه (مه شيد) دو 

يشان وجود دارد يا نيازمردم رابجای نيازبه شاه متوجه نيازبه سخنگوی درک برای ا يا امروز ھم ھمينآ
 ١٨٠نھا که ايران وايرانی راميشناسند ازاين تغييرآيا آ  ؟!ويا يک شھروند عادی ميدانندشورای ناپيدا 

  ؟درجه ای حيران نميشوند

  

 


