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  گفتگوي شهرام همايون وخانم حسيني

  پايانيبخش 
  حقوقدان -اميرفيض

قای ھمايون روی موضوعی اتکای مطلب آ ،دربرنامه گفتگوی تلويزيونی شھرام ھمايون وخانم حسينی
 نراآوعلت  ؛رضاپھلوی اعالم سلطنت ميکرد ما ناچاربوديم لباس سياه بپوشيم ن اين بودکه اگرآ داشت و

   .مريکا اعالم کردآھم سياست 

  جامه سياه 

به اثبات رسيد که وليعھد ايران در روز وتاريخ مقرر درقانون اساسی عليرغم  ردرقسمت نخست اين تحري
دفاع  مدند وچند سال ھم درموقعيت وفاداری وآ به خدمت وتصدی سلطنت در ،کارترمريکا وآخواست 

    .ومحکوم کردن ادعای التاری گذاشتن سلطنت مقاومت کردندازقانون اساسی مشروطيت 

تحرير  .استوموارد ديگردررابطه بين عزاداری وسلطنت ھمايون  شھرام اکنون اين تحريردرمقام ادعای
برای ازبين رفتن رضا پھلوی ايشان لباس سياه ميپوشيد  ايشان به اينکه اشد که اعالمته بفميخواھد گ
   .کاری استيک ريا

  محال است  جمع اضداد

ند > يعنی دوضد نميتواض محال استنقي                             ِ ه وغيرقابل تشکيک ميگويد <جمع  اصل فلسفی شکافته شد 
ودرتطبيق مورد  تدريک زمان ولحظه صادق باشند زيرا حيات يکی متکی به عدم حيات ديگری اس

دوشيوه حکومت است که نميتوانند درعين حال دريک اجتماع برقرارباشند وجود  جمھوری وسلطنت
   .ھريک مستلزم نابودی ديگری است

  دومنصب است که باھم نميشود يکجا         مقام سلطنت است ومقام جمھوری

قی ھستند لذا افراد اجتماع ھم بطور طبيعی خواھان نجا که انسان ھا تشکيل دھنده اجتماعات حقوآ از
   .م استنوعی ازحکومت ميباشند که درنھايت به سلطنت طلب وجمھوريخواه قابل تقسي

يم که اگرقبول کناجتماعی محسوب نميشود و                                ِ با عقيده اش انسان است واال انسان   ،اگرقبول کنيم که انسان

که انسان نميتواند دريک جامعه سياسی ھم جمھوريخواه ناچاريم قبول کنيم  ،جمع اضداد ممکن نيست
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حاکميت قوانين اسالمی باشد وھم خواستار ھمانطور که نميتواند ھم سکوالر ،باشد وھم سلطنت طلب

، نميتواند رسما خودرا جمھوريخواه بنامد نميتواند بين سلطنت وجمھوری قائل به تفاوت نباشد والجرم

   .وبا سلطنت ھم الس بزند

 نسان سياسی تالش دائم دارد که به خواست سياسی خود برسد وموانع توفيق خودرابرطرف کند   ويک ا
اگرسلطنت طلب است تالشش برانداختن جمھوری است واگرجمھوريخواه است برانداختن فکرسلطنت 

 جمھوری خواھی است يعنی کفايت نميکند که اعليحضرت را شاھزاده ويعنی  خواھی وبرانداختن مانع
 چنانکه يکی از ،حتی نابودی ايشان راھم خواستاراست ،فرد عادی بداند بلکه برای راحتی خياليک 

  >ايران نشود ،تاشاه کفن نشود ايران< :قای ھمايون بود که گفتآھمفکران 

  عزاداري مجازي وحقيقي

ن  آھرعلتی سبب قطع اگر مدن عشق وعالقه وعادتی ميشود که آتعلق خاطربه ھرچيزی سبب بوجود 
لباس سياه استفاده  واندوه ازن عشق وعالقه ميشود وبرای نشان دادن به غم آجايگزين ، غم واندوه گردد

  .ميگردد

بايک فرد  تصادف اتومبيلکسيکه ناظر ،، گاه حقيقی وطبيعی است وگاه مجازی وظاھریغم واندوه
د  غم ت ميدھدس از عزيزش راسيکه يک است بايک غم واندوه موقت ومجازی روبروست وک ناشناخته

   .اندوه او حقيقی وطبيعی است و

خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت ارميسازد وبه مصداق (کشآدراينجاست که ريا کاری نقش خودرا 
  .قيقی ومجازی دشوارميگرددم ميشود  وتشخيص بين غم واندوه حسی مردوسيله تا رياکاری  شو)

ام ن و مشھور که پارچه زنانه ميفروخت بسيار تھران بادآرخيابان شاه درقديم يک يھودی پارچه فروش د
مراسم عزاداری مذھبی اھل شيعه شرکت داشت  . حاج ارزونی درتمامحاج ارزونی برخود گذاشته بود

تزئين ميکرد چراکه ميخواست ھمرنگ جماعت بشود  عکس حسن وحسين را ،پرچم سياه ميگذاشت
   .اين را ميگويند رياکاری ل تشيع بودند ازدست ندھدومشتريان خودش را که غالبا اھ

   :نماينده دولت فرانسه درايران بود درکتابش نوشته است ١٨۴٩کنت دوگوبينو فرانسوی که درسالھای 

) بموجب يک پيمان مرموزی متفاقا موافقت کرده اند که مقصود ملت ايران است( بزرگگوئی اين ملت <
دولت وملت ايران بطور انفرادی درزمره بی ايمان ترين مردم <کرده است که  > ھمو اضافهکارباشند ريا

  .>ھستند

  همايون شهرام قايآ حاج ارزوني و

يا تفاوتی بين رياکاری حاج ارزونی وشھرام آورد وقضاوت اينکه آتعريف ريا کاری را مياين تحرير 
   .ھمايون وجود دارد برعھده خواننده اين تحريرگذاشته ميشود
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وطلب منزلت دردلھای مردمان که درپھنه ھای صداقت ريا نزديکی جستن به مردم است به اظھاراطاعت <
  .نباشد> ريا کار واعتقاد

  .درجامعه ايراني شناسائي ميشودهمايون شهرام قاي آاكنون موقعيت 

   :مردم بطورکلی ازباب اعتقاد به سه دسته تقسيم ميشونديکی ازبزرگان گفته  

 نھا به منزله تيغ ھائی ھستند که درآ ؛ازمجرای شخصيت ديگران کسب ميکنند اد رااول دسته ای که اعتق
  .)ھمايون جزء اين دسته قرارنداردشھرام قای آ( ،گل ميرويند کنار

رام شھقای آ(. خود گل ھستند اناين ،ازعقل وفطرت خود ميگيرند کسانی ھستند که اعتقاد را ؛دسته دوم
   .)ددراين دسته ھم متاسفانه قرارندارھمايون 

 ،دب ونانی داشته باشنآ دسته سوم  کسانی ھستند که بھراعتقادی تن ميدھند بشرطی که خودشان مطرح و
 فقط برای زنده ،ھم برھرکثافتی مينشينند و ھستند که ھم برروی گل وھم خار غبارو د بسان گر اناين

اعالم  بارت وبه ع )قای شھرام ھمايون ازسردستگان اين گروه خبيثه شده اندآمتاسفانه (ومطرح بودن 
  .برنامه خودشان درھمين

  سياست وتجارت 

 ع عليرضاانوا تنھا از که ھمايون دربرنامه مزبور درعباراتی موھن وبدورازمعمول رسانه ایشھرام 
! ھمرزم و ، ميدونی دوست دارم، دوستت دارمھای شھين جونه اژو با بکاربردن ديده شده ھا نوری زاده

   .است که سياست غيرازتجارت ی درس دادنخطاب به خانم حسي !منی

داب معاشرت واخالق باشد  که به يک خانم طرف گفتگو دريک رسانه آ از روچقدر انسان بايد بی قيد وبد
عزيزم> اينھا گواه روابط خصوصی است اينھا  -شھين جان-ميدونی دوستت دارم< :عمومی بگويد

 ،زنان ساده استب انحراف اسبانھا درمالکيت مردان ھرزه است، آھا وقرارگرفتن  ازوسائل اغفال خانم
  .درھرفرھنگی اين کارمذموم است ؛نميشود مردی به خانمی غريبه بگويد عزيزم ميدونی دوستت دارم

  .علمای روانشناسی درتحليل دوستی مرد وزن غايت عشق وبھره گيری متقابل را مايه کارميدانند

 اعتبار و تطرف بجای پاسخ منطقی اول حيثي ،يک سوال فلسفی سياسی کرد ،ینيحسشھين بيچاره خانم 
ھمايون بگويد عزيزم شھرام  ن خانم رابرباد ميدھد  نميدانم اگرمردی دررسانه گروھی به ھمسرآشخصی 

قای ھمايونی که اگرغيرت وعزت خانواده داشته آبرای  ، چقدرت دارمتميدانی دوستت دارم خيلی ھم دوس
  ١ ؟باشد ناگوارخواھد بود

                                               
ھره ديگری دارند که جای اين نوشته البته استاد از نظر فلسفی و ژست اخالقی موضوع را مطرح کرده اند وگرنه خانم شھين حسينی؛ ش - ١

 ک-نيست. ح
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اين شھرام < :ت وحرکات جدی گفتسژ بابرای اثبات سياسی بودن خودش ھمايون شھرام قای آباری 
ن يک چيز آ باشد وبعد از سفارت ندارد ميتواند شھرام ھمايون مريکا درايرانآرا می بينيد تا  ،ھمايون

  .>ديگراست

 و کار ازدوران بی بند وباری در درس سياست را ، اوشھرام ھمايون که تحصيالت حقوق سياسی ندارد
  .ت ميداندموخته وھمان را درس سياسآ خود فعاليت

رستاخيردرکنارپسرعمويش داريوش ھمايون  ايران نوين و ھمانطور که درزمان شاه عضو فعال حزب
مريکا درتھران بامداد آوبعدا به اتفاق چالنگی وھمياری سفارت واک خدمت ميکردان درسآ وقبل از بود
يد خورش و رچم شيرپرا برافراشتن  رزوی خودآ منتشرساخت وبعد ازخروج ازايران مدتی سلطنت طلب ورا

مريکا آرزو راپس گرفت وبموازات سياست آن آزادی اعالم کرد وسپس آمجسمه  نشان ايران برفراز
اه ش تی وقانونی رضادرقطع تداوم سلطنت ايران ايشان ھم جمھوريخواه شد وپيشقراول سقوط اعتبارھوي

  .دوم گرديد

  خطاب به ايشان

دوران فاحشگی سياسی  ن سياست ميناميدآگذرانده ايد وبه  قای شھرام ھمايون، دوره ای را که شماآ
گی اين درس فاحش که قسم داده ميشويدکه قبله سياسی شماست مريکا آبه ھمان کاخ سفيد را  شما ؛است
    .رسانه ای نکنيد را

  مدهآـــــا دهن دوزوامـ

شھرام قای آعناوين بکاررفته دراين مصاحبه  ازسوی 
  :ينھاستھمايون دررابطه با  دھن دوزی ا

کسی حق ندارد  –کسی حق ندارد رضاپھلوی را نقد کند 
اپوزيسيون بقدر کافی گرفتاری  ،ا نقد کنداپوزيسيون ر

   ؟مگرکسی خمينی را نقد کرد –دارد 

بدون شک ميتوان گفت که درسی سال گذشته ازھيچ 
نه  ،دمکراسی شنيده نشده است واصول خارج ازنزاکت دم نيمه سالمی اين سخن بی معنا وآاحمق ويا 

 ،اء نقدکه ازمنش گمکراسی وديالاينکه کسی عقلش به گفتن چنين چيزھائی نرسيده بلکه ادعای تمرين د
  .رابه کسی نميدھد یشش پيدا ميکند اجازه چنين گستاخی ھائجو

   .شيشکی نباشد اين بيت مولوی استھائی درجوامع دمکراسی اگر  دمآپاسخ چنين  و

  ھمان بھتربه خاموشی بکوشی  خ به گفتارسفيھانــــمده پاس

  ھان باشد خموشیــــــجواب ابل  مگرنشنيده ای اين نکته نغز
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يشود يک رسانه دار خرچطورمآ ،واقعا مثل اينکه درجوھرماايرانيان فھم وشعور وياد گرفتن اکسيراست
ن آ نھم باآبلند کند  به اين جلفی و شلختگی دوختن دھان منتقدين راياد ه فرنادان و بی فکرباشد ک نقدرآ

   .دلقک مآبانه  حرارت

> جايش خالی که بمناسبت مدهآ حاکم دھن دوز ،مدهآ چس رفته وگوز< :صادق ھدايت که  گفته است
، نرفته ، ھنوز سيد علی مدهآاکم دھن دوز ، حمدهآچس نرفته گوزھمايون بگويد <شھرام قای آتوليد مثل 

   >دهمآھمايون دھن دوز 

 سکوت بار صد< ؟را رديف کنی معنای سروته  بی بمرد حسابی مگرحرف قحط است که اين مھمالت  خرآ
راه  ،، مرا قانع کنيدقد کنيدضرت بارھا فرموده اند سخنان مرا ن> شخص اعليحنادانی است بھترازابراز

قد وم نمفھ ره ميفرمايند داساسا مصاحبه ای ک .، فرموده اند بی تفاوت نباشيداست گنجات ايران ديال
 ته شدهشناخ . نقد راھی. نقد يعنی يافتن حقيقتارزه سياسی  نقد است. ماھيت ومفھوم مب. بطورکلیاست

نچه آ نقد به انسان درتحقيق و ؛اين راه اگرممنوع شد حقيقت ھم مستورميشود ؛است برای يافتن حقيقت
  ؛نرا دريابدآويامجازی بودن نقد ميتواند حقيقت  نچه که دراطراف خود ميبيند باآ از و ؛ندارد ميرسد

  .متبلورميشوداست که   ،يعنی نقد ،زادی بيانآدمکراسی برپايه 

 ھر رد ه را دقيقتر انجام داد وبرای رسيدن به حقيقت بايد تاھرقدرکه ميتوان امرتجزي< :کانت گفته است
  .>ن حقيقت به حقايق ديگرراھبردآجزئی حقيقت رايافت واز

  ٩٠ھمايون درسال شھرام خود  ،وردآحکم دھن دوزی  انه ھا فراش رس ردن که چيزبدی نيست کهنقد ک
رضاپھلوی ناراضی است ونقدش به اين عبارت بود که چرا رضا پھلوی  اپوزيسيون از< اعالم کرد

  ؟>  مرگ خوبست فقط برای ھمسايهانی کوروش اقدامی نکردھبمناسبت روزج

  حاشيه الزم

 دست داده از کردن  وتجزيه تحليل موضوعات راسال است که حس انسانی تنقيد ونقد  ١۴٠٠ايرانيان  ما
 ايم وھرچيزی که برما عرضه ميشود ازقبول وناقبول ميپذيريم زيرا اھل استدالل ونقد واعتراض نيستيم

ته گرف دردين ومذھب ماست که براصل تعبد قرار ريشه آن وجود یعلت بروز اين ضايعه اجتماعی واخالق
نرا آرفته وفراش  رسانه ھا حکم دھن دوزی م رابه معنای ارتداد گ، نقد اسالقران واجازه نقد رانميدھد

ميه واعالن است آنکه بداند ويا بفھمد که دردنيای امروز چه مفاھيم نکبت باری متوجه آصادرميکند بدون 
    .جھانی حقوق بشروانقالب فرانسه فقط برای جلوگيری ازدوختن دھانھا بوده است

  خشد عليخان نمي ب شاه ميبخشد وشيخ

ه ن دارد که نقد انتقادی را پذيرفتآ ان ازشــــی ھم ناعليحضرت ازنقد بياناتشان استقبال ميفرمايند وموارد

 واقعا چقدر بايد  ،نرا مفتوح ساخته اندآ و دکالس نقد وتجزيه تحليل استا دراند  واساسا خود ايشان 

پروراست حکم دھن دوزی نقد ازجانب شخصيتی که خود نقد  اوضاع شيرتوشيرباشد که فراش رسانه ھا



 حقوقدان -اميرفيض -شھرام ھمايون شھين حسينی -حاکم دھن دوز آمده                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠١/٠٢) دينهآ( شيداھيد ن

فل شوند که رابه ھيچ بگيرد وغا فراش وکالت خصيت ھم واليت ووھمان شھمان شخصيت رابدھد 

حکم دھن دوزی به  برنامه ھای تلويزيونی ارائه دادهن شخصيت درآ ازخود ون فراش آباسوابقی که 

  .حساب اعليحضرت گذاشته ميشود

الم اع )ماھستيم(ِ                                         ی  فراش رسانه ھا پيوستگی خودشان رابه دکان درحاليکه اعليحضرت دربرنامه تنظيم
دھن دوزی  فراش رسانه ھا ازاعليحضرت دردرنمايندگی ويا وکالت ويا واليت  ميفرمايند دشواراست که

  .ترديد کرد مگراينکه بطريقی رفع اين سوء برداشت بشود منتقدين

  چراكسي خميني رانقد نكرد 

چرا کسی خمينی را نقد نکرد پس رضا <: ديگراين فراش محله اين است که گفتهزبانی ونادانی يک بلبل 
موضوعی که سرايت حکم <) يعنی قياس مع الفارغ استای  (چنين مقايسه  >پھلوی راھم نبايد نقد کرد

ن با آيا موضوع خمينی وزمان وعوامل تشکيل دھنده موضوع آ ،>يک امر رابه امرديگربرساند
حقيتا انسان نا اميد ميشود ازچنين مردمان   ؟ن يکسان استآوعوامل تشکيل دھنده اعليحضرت وزمان 

   :سنائی بجا گفته استنادان وبی انصاف  واقعا که 

  بخيل وظالم وطبال ماندصدر دردست        تصدر ھا ازعالمان ومنصفان يکسر تھی اس

 ازمديران جرايد  نجلس يکیآس رسانه ھای ل اعليحضرت باصاحبانيادم ھست که دريک جلسه گفتگوی 
ن مرفتارخمينی را منشاء قضاوت نسبت به رفتاراعليحضرت قرارداد واعليحضرت فورا فرمودند < و کار

  .>غيرازخمينی ھستم

نقد کردن سخنان اعليحضرت يک خيرخواھی وازتبعات دمکراسی است که نميتواند درنقد خمينی که يک 
وانگھی چرا ھمين  ،حرام شناخته ميشود درمقام مقايسه وحکم واحد قرارگيرد مذھبی است ونقد اورھبر

عضو حزب رستاخيز بود وبعد ھم درکنارجمشيد چالنگی قای شھرام ھمايون که درکنارعموزاده اش آ
  ؟روزنامه بامداد را روانه کرد خمينی را نقد ننمود

 ن علل اکنون که نسبت بهآولی  ،معلوم وغيرقابل انکاراست درحدی که الزم بود نقد نشد بعللاگرخمينی 
   .کم دھن دوزی منتقدان ومحققين را صادرميکندح اعليحضرت وجود ندارد که فراش رسانه ھا 

 


