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  حقوقدان -يضاميرف

که سی وچند سال است مرتبا سازمان ھا وکمپين  ،کشور مرج مبارزه ايرانيان خارج ازو پرھرج  دربازار
کمپين «عنوان  تحتايجاد کمپينی  از بفاصله کمی منقرض وساکت ميشوند خبر ھائی پشت سرھم ميرويد و

  .رسيده است »زادآبازگشت شاھزاده بسوی انتخابات 

  وامـــا بعد 

متوجه اين مقصود  >زادآبسوی انتخابات < ن ازآذھنی  تبادر . رک نيستن قابل دآعنوان کمپين ويا ھدف 
ان زاد نداشته اند واکنون بمنظور اينکه ايشآبزعم کمپين) تاکنون توجھی به انتخابات است که شاھزاده (

 ؛اين چنين عنوانی برای کمپين نامناسب است ؛زاد کشيده شوند کمپينی الزم گرديده استآبسوی انتخابات 
متوجه شان تفعالي سال است که اعليحضرت رسما فقط ديدگاه سياسی شان وحتی انحصار ۶حداقل زيرا 

چيزی نيست  ،ن واقعيتاي و ھم بارھا استفاد شده است »فقط «واژه  حتی از و ،استبوده زاد آانتخابات 
   .که نيازبه کمپين داشته باشد

ن آوپشت به  زاد نبودهآبروی انتخابات  مده به اين معناست که ايشان روآکه درعنوان  >برگشت بسوی<
   !فعال شده است ،زادآايشان به سوی انتخابا ت  شتن اين کمپين برای کمک به بازگاکنو و بوده اند

  عنوان درست 

قانون  در ن باشد بازگشت شاھزاده به مسئوليت ھای مقررآاليق انست عنوان درستی که کمپين ميتو
   .سوگند سلطنت است و  اساسی

  موازي سازي 

رنامه ای است که شھرام بنرا اعالم کرده است دقيقا کپی آنگاھی به برنامه بازگشت شاھزاده که کمپين 
  ١  .به نقد کشيده شد ٢٠١٧/١/٣١مورخ  تحرير دربه حساب حکومت ملی خودش اعالم کرد و ھمايون

ورونويس  ،تمام فرازھای برنامه دولت وياحکومت ملی شھرام ھمايون با موازی سازی کمپين مشابه
   :با دوتفاوت  ؛شده است
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  دوتفاوت درموازي سازي

ليحضرت برای مدت سه ماه داده شد که شانسی به اع ،ل اين است که درحکومت شھرام ھمايونتفاوت او
طرح کمپين به مسئله حقوقی کمپين توجھی  ولی در  ؛اگرتمايل دارند رئيس دولت را انتخاب بفرمايند

  ؟معلوم نيست که شاھزاده دراين مقوله چکاره اند ويا چه کسانی کاره اند نشده و

را با دقت دربرنامه کمپين ضرورتی ھم نداشته زي »شاھزاده«بنظرميرسد که توجه به موضع حقوقی 
که بدون وجود ويا توسل به مبانی  نه يک کارسياسی بوده، وری پولآھدف جمع متوجه ميشويم که 

   .فاقد کاربرد استحقوقی ومشروعيتی 

  تفاوت دوم درمبلغ اغواگري

گفته شد با سقوط جمھوری اسالمی وقطع کمک ھای به تفاوت دوم اينکه درطرح شھرام ھمايون 
 ولی طرح کمپين ھمان مبلغ را در ،به ھر ايرانی داده خواھد شد ماھيانه يک ميليون تومانست ھا تروري

اين رساگر  و ليون ترقی داده استيبه دومھمان شرائطی که طرح دولت شھرام ھمايون اعالم کرده بود 
ون تومان لييليون ممکن است به ارقام باالتری ازقبيل ده مين است که اگر چند ماھی صبرشود رقم دومآ

   .ويا بيشتر ھم باال برود

نکنند که   »!شاھزاده«رساگراين برنامه برای مردم اين است که تعجيل وعجله دراجرای کمپين بازگشت 
  !خواھد رفتوباال ال> گرصبرکنند نرخ اغوای مردم با<گرصبرکنند زغوره حلوا سازند

  معناي بازگشت 

ن جايگاه آاز ،بوده است وبھرطريق درجايگاه سياسیی که شخص ،ن استآعنای بازگشت درکارسياسی م
! بازگشت ايشان، موقعيتی است مورد بازگشت شاھزاده در  ،ن جايگاه بازگرددآمجدا به  ،جداشده است
ن طرح ھنری آومتعاقب  ۵٧شورش  و ،ن محول ايشان بودهآقانون اساسی وسيراجرائی  که به اعتبار

مريکا ازجمله ھمين برپا آايرانيان خام وتبعه  و ،کرده است ايشان سلب ن موقعيت قانونی را ازآپرشت 
  .ن گردن نھاده اندآگان کمپين شاھزاده به تبعيت وبيعت با کنند

  بازگشت مطلوب 

ن است که درزمينه ھای مشروعيتی وقانونی نص وسيره اجرائی متحول شود يعنی آوب بازگشت مطل
حقی است  ھمان  اين ،منورپادشاھی شاھان پھلوی دوران بازگشت به دوران قانون اساسی مشروطيت و

سی وچند سال است که  ن اتيان سوگند ياد فرموده اند  وآبه  ۵٩بان سال آنھم  که اعليحضرت ھم در
چرا اکنون بجای انتخاب راه  ،صورت گيرد گشت اصولی وبحقايرانيان تالش دارند که اين باز گروھی از

رات اعليحضرت دربازگشت به سوی تداوم قانون اساسی است محظو که برداشتن موانع و ،کمپين صحيحِ 
   ؟ھای بيراھه وبدون مبنا وماخذ متوسل ميشوند به اين راه
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  وعده هاي واهي 

شدنی  اگر يا انجام شدنی است وآرياکاران واغوا گران  توجھی به ماھيت وعده ھائی که ميدھند ندارند که 
وظيفه  درک  مجرا و ده ھستند که ازفکرشنونربودن عقل و فقط بفکر ،چه شرائطی ممکن است است در
  . )اغوا به ھمين معناست( غافل بمانند صحيح 

ن برميگردد به آھمين رويه دقيقا مورد استفاده کمپين قرارگرفته، وعده ھائی داده است که ھرچنه سابقه 
مربوط  نھا به شخص شاھزادهآن وعده ھا ھيچيک ويا تمامی آوعده ھای شھرام ھمايون ولی انجام 

نھا مسائلی است که برخاسته ازقانون اساسی کشوراست که تنھا بوسيله دولت ھمان قانون آنميشود 
   .اساسی قابل اجراست نه اشخاص وشاھزاده وحتی پادشاه

وعده ھای سياسی ناشی ازحاکميت ملت ھا بايد متکی برپايه ھای حقوقی وفلسفی ودرنھايت درزمينه 
دارد که  . وعده ھای متکی به اشخاص ھمان سرنوشتی رانه اشخاص باشد رنظام وقانون اساسی کشو

بايد درحاکميت اسالم جستجو کرد که  را او مدن خمينی توقع داشتند درحاليکه وعده ھای حقيقیآ عوام از
   .برمردم ايران شده است اکنون ھوارِ 

  فرارازحقيقت

با عنوان  ازبيان موقعيت قانونی وسنتی اعليحضرت وحشت دارد و ،احساس جدی شد که کمپين
را  »شاھزاده« و ،قرارگرفته است ۵٧چارجوب بيعت با جمھوری اسالمی وشورش  در »شاھزاده«

وسيله رفع مشکالت اقتصادی ورفاھی مردم ميداند نه قائمه تداوم برقراری ھويت ملی ايرانيان ودرکالم 
رعايت کرد و يا تحصيل را  را يون تومان داد ويا حقوق بشرميل ھمينکه بشود به مردم ماھی يکديگر 

  وشعاراينکه  ايران باھويتش ايران است رايگان کرد قضيه مبارزه مختومه وتحصيل حاصل شده است
  ديگر ھيچ

    بلبل زباني دركناروحشت 

اسالمی ھم  ميدھد جمھوری »شاھزاده«دن مآبا  نراآا که کمپين وعده انجام کارھ نرود که ھمين ان يادم
 در اگر و نيست  مکتب حاکم وقانون اساسی ومسائل تابعه قابل اجرا سالھاست که داده ولی به اعتبار

ن کامال منتفع بودند بعلت وجود نظام پادشاھی آ بود وايرانيان از قابل اجرا ۵٧شورش  ايران قبل از
  .تهوحشت داش نآنام بردن  از مشروطه وقانون اساسی سلطنت مشروطه ايران بود يعنی چيزی که کمپين

  تاسف همراه اين تحرير

تاسف محسوس ازجريان کمپين بازگشت شاھزاده اين است که بعد ازچھل سال باصطالح مبارزه يعنی 
کسانی که درھمان سال نخست مبارزه شروع  از ھنوز کسانی ھستند کهونوشتن وصحبت کردن  نخواند

د حيرت نووبی رمق وساختگی بودن کمپين را بش ھرکس برنامه شل .سربه ھوا ترند و کردند خام تر
 رميکند که اگ فکر و اين گدائی مفرط وطمع ورزانه  ووضعف صحنه سازی ميکند ازاين ھمه ندانمکاری 
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سال مبارزه چه داشتند که  ۴٠ب وبرق مجانی را باب نکرده بود اين حضرات بعد ازآخمينی مسئله 

  .بگويند

  وقتي خميني بيايد 

> استفاده کرد وخيلی چيزھارا منوط به دوقتی شاھزاده بياي< ينده ازعبارتنيدم که گودربرنامه کمپين ش
ھمه وعده  وقتی امام بيايد> سروده شد وحجازی که با عنوان < شعر مد ازآيادم  درست ؛مدن ايشان کردآ

ی گند عبارتی که بو به استفاده از حضرات کمپين حتی قادر ،ن ابليس کردآمدن آھای واھی را موکول به 
حضرات با اين پيشرفت کامپيوترحتی نتوانستند يک صحنه سازی  مدن خمينی را ميدھد ھم نبوده اند آ

  .قدری قابل توجه ارايه بدھند

  اهانت به ملت ايران

اھيانه وعده دادن مالی وکمک ماھل کميپن درجريان اغوای مردم چنان خودباخته شده که ازدرک ماھيت 
 ميکنم که اگر صورت و ،د که مقرری دادن به مردم کارخوبی استنوتصورميکن به مردم ھم غافل مانده اند

ھمچنين  اين حضرات و ،دمی را باب نميکردآبدعت کثيف خالف شخصيت  جمھوری اسالمی يارانه ھا اين
   .ھم محروم بودند شھرام ھمايون ازتوسل به مورد

 که در ماعی اسالم استروشھای اقتصادی واجت حقوق وپرداخت مقرری ازسوی دولت به مردم يکی از
   .بکشند نراآناميده ميشود که ھم بيت المال وھم ثروتمندان بايد جور »انفاق«حقوق اسالمی 

پرداخت مقرری ھای ميليونی به مردم  ھا و »يارانه« و »انفاق«يک ملت شرافتمند ھرگز زيربارطرح 
يا آنباشد ھا تن پروری  و بازی ھا نميرود به وضع اقتصادی واجتماعی مردم ميرسد که نيازی به اين گدا

   ؟ملی وعمومی را ميکرد ت وکسی تصوراين ادبارشيارانه وجود دا نشاهزمان شاھ

 سوئيس که ھمه تصميمات براساس ھمه پرسی وعالقه عمومی انجام ميگرد درچند سال قبل فکر در
مبلغ کمک نقدی  مد وآپرداخت مستمری نقدی به مردم کشورمطرح شد والجرم قضيه به ھمه پرسی در

درصد مردم رای منفی  ٧٨ھمه پرسی  در و ،بود دالر ٢۵۵۵رانک سوئيس  معادل ف ٢۵٠٠= يارانه  
   .دادند

چرادريک کشورپيشرفته مردم دست رد به مبلغ سرانه باال ميزنند ولی ايرانی بيچاره برای نجات کشورش 
 پايه ترغيب مردم نراآبه اين عمل فکرميکند که  نقدرآو درزمينه وعده ھای يک ميليون تومانی فکرميکند

   به مشارکت درمبارزه ميداند؟

  بيالن بدهكاري 
ده نمقابل چشم بين دالر ١٧٣،٢٩۶ريائی بمبلغ آرقم بدھکاری تلويزيون ايران  تمام طول برنامه در

زھرچه ديده بيند دل کند < ن چيزی است که مقابل چشم شماست آھمه اش  ،اين يعنی ،قرارگرفته است
  .>ياد
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يک برنامه  »کمپين بازگشت شاھزاده« .است اریدغلک توام با اگر ھم باشدنيست  !يک کارسياسیِ اين 

تاکنون چه ارتباطی  ٢٠١۴سال  نھم ازآبدھی تلويزيون  ،ريائی اجرا کرده استآکوتاه مدت ازتلويزيون 
  ؟! را کاسه گدائی کنداعتبارشاھزاده ،به کمپين دارد که اجرا کننده برنامه کمپين

دم مقصود از  >  بنده که نفھميجوانان دم مرز استانتقال صدای مجری برنامه کمپين ميگويد کارما <
 ايران  فروتن دم مرزايمان که به ادعای جوان مسلح است  ھزار ١۵٠يا ھمان آ ؛کيست جوانان دم مرز

  !!دارد

را عنوان کند ولی وقتی به اين  ريائیآتلويزيون  ھيج الزامی نداشته وندارد که رقم بدھی  ،کمپين **
مد وھزينه اش را بتصديق يک آن اين است که بيالن درآ مام واساسی بکند ويد کارتصيغه مبادرت کرد با

ست که کسی بدون ھمانقد رواھی ارف اعالم رقم بدھی کند واال صِ  رنرا منتشآ مسئول برساند و حسابدار
مد ھا صرف آيا تمام درآا اعالم کند وانگھی نقطه مشخص اين است که خودش ر بدھی فقط دارائی ذکر

   .بنابراين ھربدھکاری حق نيستمربوطه شده است ويا خير موضوع مشخص 

ھزارتومان شد  ھرچه  ٨٠٠ھزاردالر با  ٢٠يک جا دراظھارات مجری برنامه صحبت ازمعادل بودن  **
زيرا با حساب مزبور بھای ھردالر  ،فت نشدمتفکرکردم که اين تعادل واين درک مھم برچه پايه ای است مل

  .ومان کنونیت ۴٠٠٠نه  تومان  ۴٠ميشود 

تنھا موردی که کمپين ازخودش نوشته وسابقه سرقت ازشھرام ھمايون ويا اظھارات خمينی وجمھوری 
   .اسالمی را ندارد ھمان مورد با الست

  كمپين بازگشت شاهزاده  

يا جوانان ادعائی دم مرز ميدانند که درخارج ازکشور کسانی ھستند که نھايت بی حرمتی وبی آ **
د که نرا متوجه ھمان شاھزاده ای ميکنتوام با اتھامات بسيارسنگينی  انصافی وھتاکی وفحش وفضاحت 

 يا اعتبارآ. يدآگان کمپين  درنميبرگزارکنندن آکمپين برايش تشکيل ميدھند ولی صدای اعتراض 
  ؟برای کاسه گدائی فقط  خوبست »شاھزاده«

 


