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  چاوشيخسرو موضوع 

  به علياحضرتاتهام 
  حيرت اندرحيرت اما زين قصص        بيُھشِی خاصگان اندراخص

   مولوی

  حقوقدان -اميرفيض

ومبنای اعتراض ھم  اتھام زشت  گرفت قرار ط اعتراضتحريرات قبل مح که در چاوشیخسرو موضوع 
اخالقی تن فروشی به علياحضرت فرح پھلوی بود موجب حيرت وافسردگی غيرقابل تحملی شد  غير و

که شايد بتوان گفت تنھا گذشت چندروزی ونديدن واکنشی نسبت به اين عمل وقيح ونامردانه  ولی پس از
ن آ مضاعت قرارداد و حيرتی بمراتب مرا در ،مدآانی بعمل قای مھندس روحآنھم ازسوی آيک واکنش 

  .اين قضيه مسئولند که بطور اخص در بقول مولوی بی حالی وبی ھوشی سلطنت طلبان بود

اھانت به شاه وھمسرشاه اھانت  ،ايرانيان شاه پدرمعنوی مردم وھمسرشاه مادرمردم است فرھنگ ما در
سلطنت طلبان را چگونه ميتوان  الی مااين کاله بی غيرتی وبی ح ،ايرانيان محسوب است مادر و به پدر

    .ارزيابی کرد

قای سرھنگ وزين ودوستانشان که احترام وحرمت علياحضرت را درحد فرماندھی برمبارزه آ انتظاربود از
با  شان ميدادند وــــروشی نــــنھم درحد تن فآحضرت به علياميدانستند الاقل واکنشی به اين تعرض 

کم بصورت  ،عمل قبيح اگراعالم قبح نگردد کم  . نسبت بهميکردند رشکاآاعالميه ای قباحت اين اقدام را 
 نآوعامل  تشخيص قبح وحسن فقط ازطريق محکوميت قبح ؛مدآخواھد  نھايت حسن در در حق و

. دراين حالت معرفی حسن وقبح باشد چه چيزی ميتواند تابلوی محکوميت قبح  نبود اگر متصوراست و
  .د ميزان قرارگيرداست که نصفت گم ميشود ونميتوان

  نصفت گرنبود ميزان      کی توان يافت فرق، با حيوان

  يشنهاد به سازمان هاي سلطنت طلبپ
نھا فرزندان آنجا که فريضه اجتماعی وھويت ايرانی ما حفظ شرافت ھمه مادران ايرانی است  که ھمه آ از

 .تفاوت بمانيم به اين رويدادی که واقعا وانفساست بی پادشاه ھستند لذا نميتوان ونبايد معنوی مادر
   .نآواکنش حقوقی است يعنی اعتراض وفقط اعتراض وخواستاری رفع اثرازمندی تفاوت مقصود از

  پيشنهاد به دفترعلياحضرت
 او چاوشی  از قای خسروآارسال نامه ای برای  دفترعلياحضرت ميتواند شخصا ويا بوسيله يک وکيل با

اتھام تن فروشی به علياحضرت  تصديق امضاشده) از( بخواھد که قاطعانه ضمن نامه ای به امضای معتبر
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ی بھرعلت قای چاوشآ اگر ندامت وپشيمانی وعذرخواھی بنمايد ومدت الزم ھم درنامه منظور شود و ابراز
وعنوان به اين نامه تمکين نکرد ويا نخواست تمکين کند بايد ھمين خواسته را ازطريق دادگاه درخواست 

 نطور که نوشته شده ايشان قصد عزيمت به ايران را دارند بايد با سپردن وثيقه مورد نظرآچون  و ،کرد
  .کشورمبدا متوقف گردد دادگاه تا پايان رسيدگی امرخروج ايشان ھم از

ولی بسيارعادی وساده  بيسابقه باشد اگر نکه برای دفترعليحضرت ممکن است شاق باشدآين حرکت با ا
زحمت  رجھان ونزد ايرانيان درحدی است که ھزاران با خاصه که اھميت اعتبارعلياحضرت در ؛است
   .ن پذيراستآ از رفع اثررا برای  تومشق

قای چاوشی ميتواند پشتوانه ای آاظھارات درمحکوم کردن يقين دارم اقدامات احتمالی سلطنت طلبان 
     .پيشبرد ھدفی را که دفترعلياحضرت احتماال اقدام نمايد خواھد بود اھميت در با بسيار

  

  


