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  اعتراض برنقد مصاحبه تلويزيون اقاي شهرام همايون

  يک معترض ودو اعتراض

  حقوقدان - اميرفيض

   .اعليحضرت معترض محترمی دواعتراض را وارد دانسته است قای شھرام ھمايون باآدررابطه بانقد مصاحبه تلويزيون 

وليعھد شناخت ھمچنين اورا رئيس جمھوری ھم  را رضاپھلوی اگرنور شاھزادهاعتراض نخست ايشان اين است که <
ن قسمت ازصحبت شاھزاده راکه مربوط به رئيس جمھوری ايشان بود بنقد نياورديد وفقط آوشما درنقد خودتان  دانست

  >به مسئله وليعھدی پرداختيد

  توضيح نقد

دم توجه نقد به موضوع رياست جمھوری واالحضرت شاھدخت نور وارد است ولی اعتراض معترض ازنظرع
   .بدھدبه ايشان را تصورميکنم توضيح نقد اجازه پس گرفتن اعتراض

ھمانطورکه درنقد مورد اعتراض گفته شده شاخص نقد مزبورتنھا متوجه يک قسمت ازبيانات اعليحضرت بوده  -١
   .مده استآسلطنت طلبان است  نه مسائل ديگری که درمصاحبه که موثری کامل درمشروعيت مبارزه ما 

ناقد موثردرمشروعيت مبارزه است ومسئله رياست جمھوری بنابراين نقد مزبور محدود به موضوعی بوده که بنظرِ 
   .بطورکلی موضوعی نيست که موثری کامل درمشروعيت مبارزه سلطنت طلبان باشد

رئيس جمھورھم > متضمن اين عظمت معنائی است که سخن <يعھد ھستايشان ولبيان اعليحضرت به اينکه < -٢
> فاقد اعتبارکالمی است زيرا وليعھد مقامی است که مقدمه پادشاھی است نھاآھست وياميتواند باشد وامثال 

 -ست که بايکدگرنيايد راست  دومنصب ا< :رئيس جمھوری منافات وتضاد دارد چنانکه گفته اندوپادشاھی با
   ١> سلطنت است ومقام جمھوری مقام

انتخاب وليعھد ازحقوق انحصاری اعليحضرت است ولی کانديد کردن افراد برای رياست جمھوری ازحقوق  -٣
اعليحضرت نيست  لذا اظھارنظرايشان نسبت به رئيس جمھوری واالحضرت نور ويااشخاص ديگر ازحد قانونی ايشان 

مورد وليعھدی واالحضرت نور يک بيان حکيمانه  يعنی متکی به قانون يشان درخارج است ودرکالمی ديگر فرمايشات ا
   .ن وارد نميشودآونص است وبيان اينکه ايشان ميتوانند رئيس جمھورھم بشوند يک بيان نظری واديبانه است وحجتی بر

وبلعيد> سخن برخی  ر ابايد قاپيد  –برخی رابايد چشيد  –سخنان رابايد شنيد  از برخی< :يکی ازحکما ميگويد -٣
  .انی است که ميبايست قاپيد وبلعيدن سخنآاعليحضرت درمورد وليعھدی واالحضرت نور از

ن سخنانی بود که آن قسمت ازبياناتشان درمورد رئيس جمھوری ازآو ن افتخارنائل شدآومبارزه سلطنت طلبان ھم به 
  .فقط مقام شنيدن راداشت نه نقد وحتی چشيدن

  

                                               
ھوريت سخن می رود، ولی پرسش مربوط به گرچه در گوشه ای در باره جمدر گفتگوی اعليحضرت با آقای ش. ھمايون  -  ١

که پاسخ » ينده ايران شاھنشاھی باشد شاھدخت نورپھلوی وليعھد ھستند؟آيا اگرنظام آ«  دقيقا اين بود:جمھوری نبوده است. پرسش 

  ک-ح  »  هست«                 : صريح و روشن و بدون توضيح اعليحضرت اين بود
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  اعتراض دوم معترض

ئی راکه امروز ميزنيد ازشاھزاده سوال کرد که چرا شما اين حرفھا مبارز خانمیيشان اين بود که <اعتراض دوم ا اجمال
اھميت واينکه ايشان جوابی  ن نداشت وشما درنقدتان به اين موضوع باآوشاھزاده ھم جوابی برای  دسی سال قبل نگفتي

  نداشت اشاره نکرديد>

من چه بگويم قای شھرام ھمايون فرمودند <آبالجواب نگذاشتند وخطاب به  ار ن خانمآ، سوال اعليحضرت -١
    .> ھمين وھمينشمابگوئيد

   .گاه بود خيلی معنی داشتآن خانم يک مبارز آن خانم پرسش کننده اگرآپاسخ اعليحضرت برای 

ه اعليحضرت نباشد اگرکسی درجريان مبارزات سی وسه سالدرنقد تقديمی نسبت به مصاحبه اعليحضرت عرض شد <
  >ن مصاحبه خيال ميکند که چند ماھی بيشترازمبارزه نميگذردآباشنيدن 

   .ندارندھم گاھی الزم وابتدائی راآن کسان ھمين خانم محترم معترض ھستند که ازسی سال مبارزه ھيچ آيکی از

وبه  بتی ميفرمايندايجاد مناس با اعليحضرت سی وچند سال است که اين سخنان رامکرر درمکرر وبھرمناسبتی ويا
مزين بود درسنوات بعد ھمه  ساسی مشروطيتميز وباپشتوانه قانون اآسال نخست که بياناتشان حکمت  ٧يا  ۶استثنای 

 ن ميماند که ازآبنظررسيد وبيشتر به پرسش کننده فاقد ظرفيت سوال  سوال ،نظری وزود گذروبدون پشتوانه بوده است
    .الع ميباشندذشته اعليحضرت بی اطگسخنان 

   .ن معترض بايک رسوب فکری ھمراه شود اين توضيح بجاستآبرای اينکه پاسخ به اعتراض 

   .ستتفاوت بزرگی ا ،بين صحبت کردن ازحق، وادعای برحق، ومطالبه اجرائی حق

> است صحبت ازحق بصورت وصف العيش نصف العيشزنطرروانی <کارھمگان وعادت است وچون ا ،صبحت ازحق
  .يد وسبب تشفی خاطرمستمع وصاحب سخن ميگرددآعادت درمي يک

سنگ مفت وگنجشک ازصحبت ازحق پيشرفته تراست وچون موضوع منطبق با ضرب المثل < ،ادعای برحق يک مرحله
   .ن سرگرم ميکنندآ>  عده ای خودرابه  مفت

 . مطالبه حق ھزينه برداراست تانولی مطالبه حق يک عمل اجرائی است که کارھمه کس نيست گاو نرميخواھد ومرد کھ
   .وردن حرف استآحد جانفشانی ميرود  فقط حرف نيست بلکه بعمل در

ست بھمين دليل زده ا مطلوب اعليحضرت فقط درھمان مرحله حرف درجا ،ايرانيان ودرصدر مبارزه سی وسه ساله ما
   :که تست که درمقابل اين سواالا

  بيشتر بود ياامروز؟ سال قبل اعتباروحشمت سلطنت واعليحضرت ٣٠

  ؟سال قبل ميل مردم به مبارزه بيشتربود ياامروز ٣٠

  ؟سال قبل بيشترمردم درتظاھرات شرکت ميکردند تاامروز ٣٠

  ؟سال پيش اميد رھائی ونجات ايران بيشتربود تاامروز ٣٠

  جز سرافکندگی پاسخی نداريم                                  

  احترامبا                                 

 


