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  حقوقدان -يرفيضام

 شان نگفته است که ازمديريت کانال يک ويا فعاليت دراي يدآقای شھرام ھمايون برميآبه نطور که ازمرثآ
نابه بازمقابله ورودروئی باشاھزاده رضاپھلوی ( ؛گيری ميکند بلکه گفته استه رسانه تصويری کنار

> ن قھرکرده باشدآ خوشا باغی که شغال ازگيری ميکنم اين امرمصداق < هاعالم شھرام ھمايون) کنار
   .زباغ جدی نيست ولفت وليس شغال فقط ازباغ ممکن استولی معلوم است  که قھرشغال ا ؛است

که خط سياسی شھرام ھمايون را تعيين ميکند اين حقيقت را خودايشان گفته ، استدورنمای تحوالت 
ه ولی دراين جمله تاريخی ک ؛ايران تغيير کند ايشان ھم تغييرخواھند کرد مريکا باآکه اگرسياست  ؛است
ايران  با مريکا دررابطهآه است  می بينيد که  نگفته است با تغييرسياسيت گويندرد   ُـ ـ   ُ خ  شخصيت  بيانگر
 يعنی بجای مجيزوغلو و ،شھرام ھمايون ديگری خواھم شدتلويزيون ميکنم گفته است  از گيریه کنار

   ١.مريکاآچاپلوسی ازشاھزاده  رضا پھلوی ميرود سراغ 

   شھرام ھمايون ومجاھدين خلق 

ورد وموضوع آليست تروريستی در از تحاديه اروپا نام مجاھدين خلق رانکه اآبه مجرد  شھرام ھمايون
شھرام ھمايون به ھوای تغييرات  ،مريکا درجريان مذاکره قرارگرفتآرفع اتھام ازتروريستی مجاھدين در

رت اعليحض درجانبداری ازمجاھدين سنگ تمام گذاشت وتصويرھمبستگی مريم رجوی وکروبی و ،احتمالی
   .تا ھمه طرفھاراداشته باشد وردآ را بنمايش در

عجيب اينکه اين برنامه بسياروقيح شھرام ھمايون به اعتبارروابط خاص اعلحيضرت وشھرام ھمايون 
تکذيب خبرتلويزيون شھرام ھمايون جلب شد  لزوم  نکه توجه دفتراعليحضرت بهآ با و ناديده گرفته شد

صله با عکس العمل شخص اعليحضرت خبرمزبور بتکذيب نرفت درحاليکه برنامه سعيد سکوئی بالفا
  .روبروشد

   مريكا آشهرام همايون وصداي 

د که موقتی ود وحرف واعمالی بادست وسرمينماينميش وجوشی  قای شھرام ھمايون غالبا احساساتیآ
سرخ شد رگھای  ،که ھمايون خيلی جيق زد قای نامجو استآمريکا با آمه صدای ن  برناآنمونه  ؛است

 ازھمه رسانه ھای تصويری باباصدای بلند توام با التماس  وکرد که بنده وحشت کردم گردنش چنان باد 
ريکا مآمريکا نمود وچندين بارشماره تلفن صدای آاحترام درخواست واکنش نسبت به اقدام صدای  با ونام 

، ازايرانيان خواست که به صدای وکشيدن پای غيرت وشرافت احساسات تمام با ورد وآراروی اکران 

                                               
شايد ھم به فرض محال اگر جای اپوزيسيون عوض شد، و نظام پادشاھی در ايران مستقر شد و آخوند و امثال اين کثافت ھا به  - ١

 ک-مجيز مريم رجوی را... حوپوزيسيون شده را خواھد گفت. يا ل شد، شھرام ھمايون مجيز آخوند ااوپوزيسيونن مبد
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مريکا آکه ھربيننده وشنونده ای تصورميکرد که يک کمپين جدی عليه صدای  مريکا تلفن اعتراضی بزنندآ
   .ولی ازفردا قضيه فراموش ايشان شد براه خواھد افتاد

مينوازد ودراشعارش رضاشاه  را  تاره     ِ که س   مريکا اين بودکه ازشخصی بنام نامجوآموضوع صدای 
درباره رضاشاه بکاربرده  سگ راظاھرا نامجو کلمه اخالق  ،ودتوھين کرده بود تجليل کرده ب و تحقير
  .بود

اھرا . ظمريکا اعتراض کنندآميخواست که به صدای  نھايوقای شھرام ھمايون ازايرانيان وتلويزآپی آن در 
   !تلويزيونھا  ھم اعتنائی به  التماس شھرام ھمايون نکردند

كسيكه پشت به سلطنت ميكند وميگويد من سلطنت قاجان  آ ؛بنده زيرگوش ھمايون ميگويم
ک دشمنی ي ،اعالم شما بد ترين تحقير واهانت به شاهان پهلوي است ، خود اينطلب نيستم

ن شما ھستيد که يک گروه راه انداخته ايد مديريک شبکه آگوينده  ،است یباھويت شاھنشاھسياسی 
ويری تص خودشما اورا معتاد ميشناسيد واين امرقابل قياس با اظھارات نامجو که  ثارآ ،ستيدتلويزيونی ھ

  نيست. که شما ازاونشان داديد  بيشتريک دلقک است تا موزيسين

  قاي همايونآ

نھا  نھادسلطنت بوده آريامھر را وسيله کالشی وتبليغ خودتان قرارندھيد آرضاشاه کبيرومحمد رضاشاه 
ی ازشاخ ولو اعالم ميکنيد که سلطنت طلب نيستيد نيد ه سلطنت را زد که شما ميزنميتوان ريش ھستند و

  ٢می کنيد.  ن تجليل آوبرگ 

   .را باالتر ومھم ترازاقدامات رضاشاه ومحمد رضاشاه ميدانيد شما درمقام مقايسه کارھای رضاشاه دوم

 کرده ايم وکه کاری برای نجات کشورن((  )اعتراف شخص اعليحضرت( ثابت شود که شده وميشود اگر
  .است هه صفر وحتی زيرصفربودنساله اعليحضرت متاسفا ٣۵که کارھای  ))چگونه سربه خجالت کنم بلند

ريامھربوده دستاورد آرضاشاه کبيروشاھنشاه  ن مجموعه صفربرترومھم ترازکارھایآياس شما براينکه ق
ر ارھايشان صفرويا زيرصفنجا ميرسد که رضاشاه کبيروشاھنشاه کسانی بوده اند که کآقضاوت شما به 

   .بوده است

 و نھا به ايران وملت نيست آپس ميبينيد  که حساسيت شما نسبت به شاھان پھلوی به مناسبت خدمات 
دار نظام رفطاگربوديد ( يدحتی قائل به ارتباط پيشرفت ھای کشوربا نظام سلطنتی مشروطه ايران نيست

  .بوديد) پادشاھی

 شيد که تجليل وحساسيت شما نسبت به شاھان پھلوی يکی ازاين عقيده ھمراه با اميد وارم شما ھم با
   .پايه ھای کاروکسب شماست

                                               
ھم می کند، افق ايران حتا پرچم شيروخورشيد را که بخشی از » يون افق ايرانتلويز«ھمين کاررا ديگر تلويزيون ھا از جمله  - ٢

برای کالشی ھای خود بھره » شاھزاده«آن تلويزيون ھم از نام  و متمم آن است  را ھم حذف کرده است. ١٩٠۶قانون اساسی 
 ک-ح ميگيرد...
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  دلخوري كاسب ازمشتري 

وطرفداری صوری ازشاھان پھلوی به  که جنس رادرلفاف کارسياسی شھرام ھمايون يک کاسب است
 ميفروشند مذھبیارھای درايران ھم برخی ازکاسبکاران اجناس خود رادرلفاف شع ،ايرانيان قالب ميکند

ممکن است کاسبی که ازيک مشتری  مگر .خانمھا ارائه ميدھند                        ِ نگ ھم درلفاف سکس وتصوير  فر در و
  .انتظاری ازکالمش برداشت شود دلخورشود کسب وکارش را تعطيل کند که ازشھرام ھمايون چنين

 


