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  نامه همدردي به 

  شهرام همايون آقاي
  حقوقدان ضاميرفي

براه چاپلوسی  ،خود شھرام ھمايون ازاينکه درجريان بھره برداری ازاعليحضرت دربرنامه تجاری آقای
خدمات رضاشاه  و )ھمايون بقول خود شھرام( شاھزادهتملق درحالت مقايسه بين تالشھای  و

   .کسانی ازجمله بنده قرارگرفتو تقبيح برتری رابه شاھزاده داد، مورد طعن  ريامھرآکبيروشاھنشاه 

   :ايشان عرض ميکنم بنده چون راضی به افسردگی ھيچکس نيستم درراستای ھمدردی با

مل ن عآن ھنگامی است که آمرتکب ميشود وحکم  شخصمتوجه عملی است که  ،به شخص تقبيح نسبت
مورد تاسی ديگران نباشد واگرغيراين بود يعنی عملی بود که ديگر افراد جامعه که تاحدی سرشناس 

خواھی نشوی وتاحدی مصداق < ،بح عمل حالت نسبی پيدا ميکند  ُـ ـ  ن عمل کرده وميکنند قآھستند به 
  .جماعت شو> ميشودرسوا ھمرنگ 

 سه مورد که نشانی ازتاسی به قبح عمل چاپلوسی »ماھستيم«فرقه  ھمايون و آقایبرای ترضيه خاطر
 رفع کسالت ازشايد ھمايون است مطرح ميشود تا آقایدقيقا درمجرای قابل مقايسه با عمل قبيح  نھمآ

   .ايشان بشود
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  مورد اول فخرالدين حجازي 

   :گفت  يکباردرحضور خمينی، بود يک خطيبله اسالمی که فخرالين حجازی نماينده دوره اول طوي

نھا درزندگی شان يک عده معدودی را براه راست ھدايت آاست زيرا  موسی وعيسیاز  ارزش او بيشتر<
شما اگر< :ا خطاب به خمينی گفتح> حجازی تلويليون ھا نفرراھدايت کرديديکردند درصورتی که شما م

  .>يتان برافکنيدمھدی موعود ھستيد پس پرده ازرو

. حجازی خطيب بوده وھمايون ھم ھست امرمقايسه حجازی کامال منطبق با مقايسه شھرام ھمايون است 
   .قيقا نقش خطيب را داشته است، دودرھمان صحنه مقايسه

  حجازی درحضور خمينی خطبه چاپلوسی ومقايسه با موسی وعيسی را خوانده وشھرام ھمايون
   .ھم درحضور اعليحضرت

 برتری ارزش را به خمينی داده وشھرام ھمايون ھم به شاھزاده ارزشيابی مقايسه جازی درح ،
   .به قول خودش

 قرارداده وشھرام ھمايون ھم  حجازی طرف مقايسه را موسی وعيسی يعنی دوقدرت وپيامبر
   .دوپادشاه را

و ا ن دوجريان اين است که خمينی بمناسبت ھمان مجيزگوئی وچاپلوسی ھای حجازی ازآنھا تفاوت بين ت
 –کند نی ميدانست که دشمن دانا بزرگت مي. خميولی اعليحضرت درک مھم نفرمودند ،کناره گرفت

  .م دوستاولی اعليحضرت به اين حقيقت نرسيده اند که برزمينش ميزند شھر ؛برزمينت ميزند نادان دوست

  مردان بزرگ وچاپلوسان

گفته شده که قاآنی شاعری مقلد وچاپلوس بود روزی برای نزديکی به قائم مقام شعری سرود ورفت  
   .ن چند بيتی چنين استآ نرا خواند که دوبيت ازآ خدمت قائممقام و

  برای طول عمرخود به خويشتن دعاکنم    نکه ھرنفس ترا به جان ثنا کنمآزبھر

  من به مردوزن نثارھاـ              َ ھمی فشانده ازس      خود فرستمت نثارھـــارثنای ــــزگوھ

 دستورداد که قاآنی ساکت شود وخود  در قائم مقام که ازچاپلوسی بيزاربود ھمان بيت اول را که شنيد
  .>به مقعد دروغگو منارھا وچنارھا< :ادامه قصيده شاعرگفت

که چاپلوسی ھا ونتيجه بسيارزننده وخالف واقع  ولی اعليحضرت ما به شعفی که ھويدا بود اجازه دادند
به چاپلوسی ھای  »ماھستيم« ادامه يابد ودرپايان صله مرسوم رابا شعارھمايون ن ازسوی شھرام آ

     .شھرام مرحمت فرمودند

  مقايسه نوري عال  –مورد دوم 

  :نوری عال نوشته است
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مه به کلمه ازسخنانش ميرفطروس پرفسوری  که سھل است خدای تحقيق وانديشه محسوب ميشود وکل
   .يات الھی انتقاد ناپذيراستآھمچون 

ت ميرفطروس اعتباری به کلمانوری عال ميرفطروس برخدا برترشناخته شده  و ،دراين مقايسه وتشبيه
   .ن داده وميدھندآوميليارد ھا مسلمان جھان به قرداده که خدا 

 رادرمقابل خدا نکرده  چون خدا حضورنداشته وميرفطروس  اگر نوری عال مداھنه وچاپلوسی ومقايسه
  .اگر داشت برای اثبات نظريه برتری ميرفطروس برخدا دوتا  توسری ھم به خدا ميزد

  مورد سوم رجوي 

تفاوت بين مقايسه رجوی با  >بنام خدا ومريم ومسعود< :مسعود رجوی است که درخطبه ھايش ميگويد
به خودش نداده بلکه مريم وخودش را ھمطراز خدا دانسته  انوری عال دراين است که رجوی برتری ر

مسعود رجوی خواسته است خودش  ؛ومھربان معمول ومشھوراستنجا که نام خدا باصفات بخشنده آ واز
واين جريان واجد اين نتيجه است که خدا بدون مريم ومسعود  ،صفات خدا معرفی کرده باشدبا ومريم را 

   .خدای شناخته شده جھانيان نيست

  شهرام همايون آقاييادگاري به 

  شده است. پيش کششھرام ھمايون  آقایعروف موالنا بعنوان يادگاری  به برای ختم کالم بيت م

  ولوندی تابه کی ازھوا داری ما وتوچو مستغنی است يار          ای رقيب اين چاپلوسی             

                                                                                 

 


