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  كيهان  شريعتمداري وخانواده پهلوي                         
  حقوقدان - اميرفيض

اول عليا حضرت فرح پھلوی  ،کيھان سخت نگران کرده ودرسه شماره رای نميدانم چه خبری شده که کيھان شريعتمدار
اشرف پھلوی را ھدف اتھام وتحقير وتوھين قرارداده  حضرتالشاھدخت وا وسپس اعليحضرت رضاشاه دوم وديروز

  .المثل چوب وگربه مصداق موضوع است است  معموال چنين است  وضرب

رابه ، شريعتمداری ضرت ساخته بود چون ظاھرا مورد اعتنائ ايشان قرارنگرفتداستانی راکه برای علياح شريعتمداری
  .حضرت شاھدخت اشرف پھلوی ھم تسری بدھداصطالح شيرکرد تا ھمان داستان رابنوعی به واال

  تطرافيان واالحضرابرگفته يکی از بنا  اجمال داستان ابلھانه شريعتمداری اين است که

زندگی اوھم فيلمی  تھيه وپخش شود  سی درخواست ميکند که از –بی  –ايشان از صادق صبا رئيس بخش فارسی بی 
سی وحساب شخصی ومحرمانه صادق صباواريز  –بی  –بی  مليون دالربه حساب رسمی بنگاه ۵/٢وبدين منظور 

  .!  حيف وميل ميگرددووجه پرداختیسی موکول  –بی  –ينده ای نامعلوم از طرف بی آمينمايد  که اين قرار! به 

ھزاردالر به  ۴۵٠واالحضرت مبلغ   ؛منابع خبری ميگوينداين است که   م داستان ساخت شريعتمداریقسمت دو
  داده که تھران ر افتح کند....... سرلشگرروحانی

  اما بعد
گفته يکی از اطرافيان واال حضرت> ھمانقدر اعتباردارد که کسی بنويسد <بنابرگفته يکی استناد شريعتمداری به <

ازاطرافيان حسين شريعتمداری ھمسرايشان روزانه نزديک به يکصد مالقات شخصی غيراخالقی دارد وجالب  اين جاست 
   .ضيه ھم خود شريعتمداری استاندارق که پا

نرانتشاردھد احمق است وبيشتر آ ن نامعلوم ومجھول است توجه کند وياآھمانطور که اگرکسی به اين خبری که مستند 
   .ھمان است درمورد واالحضرت  باورميکند  اعتبار داستان شريعتمداری ھم نراآازاو کسی است که 

ساله پسر چه افکاری دارد ولی ميتوانيم به جرات  ٨فکرکنيم که يک طفلمانميتوانيم < :روانشناسان ميگويد زيکی ا
کسی که به سن  طوراست نميتيوانيم فکرکنيم است که يک سياستمدار برجسته کشور دارد. ھمين بگوئيم فاقد افکاری

وجاه وطرف توجه  ن انسان پيرو فرتوت دنبال مقامآکھولت تمام رسيده چه فکرميکند ولی ميتوانيم  فکرکنيم که  مسلما 
نچه که الزمه فعاليت ھای آانه ميگردد  والجرم از ليت پيشرومغز فاقد فعا ،زيرا در سنين باالی کھولت قرارگرفتن نيست

   .انه است زده ميشودوپيشر

دادن انه وتجليل وتکريم راگذرانده اند ورنج از دست واقتضای عقل اين است که نميشود واالحضرتی که دوران ھای پيشر
 انه ھرمبلغی ولو اندک را صرف کنند فعاليت ھای پيشرو ه درجھتسال ٩٢ درکنارکھولت سنی برادر وپسرودخترونوه

  .شدن خودشان  Lanceسهـــن ممکن است کمک کنند ولی نه برای ال

ز ه رابايد ادت يک شخص مسن ورنجدياسرنھان> ھمين راميگويد که انتظارزرنگ ورخساره نشان ميدھد اضرب المثل <
   .رنگ ورخساره او دانست

انسان تبديل به يک لجن  البته اين تذکرات متوجه انسان ھای باشرافت است واگر رابطه شرافت باانسان منظورنباشد
  .ن بيشتر مزاحم ميشودآميشود که ھرقدربھم  زده شود بوی بد 
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د نگزارش ميدھ منابع خبری شود <ست که گفته >  مانند اين ااما <منابع خبری شريعمتداری درباره سرلشگرروحانی 
ھزار دالر به سرلشگر روحانی داده که نسبت به براندازی جمھوری اسالمی اقدام  ۵٠٠که حسين شريعتمداری مبلغ 

  >نکند

 .ن ھيچکاه به دليل ومستند عادت ندارندآاسالم وبالطبح پيروان   ،حسين شريعمتداری تربيت شده مکتب اسالم است
ھمراه نيست اين تربيت  حتی واقعه شق القمر ونبوت باکوچکترين دليلی ومستندیی قران درتمام داستان ھای واھ

   .,  تحقير، تخريب ودوروغ زيربنای نوشته ھای ايشان باشداسالمی سبب شده وميشود که سيل اتھام

  

  

  

  

 


