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  حقوقدان -اميرفيض

نھا وھمچنين سخنانی که آ وردھایآنجا که سنگر مفتخربوده وھست که فرمايشات اعليحضرت و دستآاز
تکليف مزبور درمقام لذا اکنون نيز  ،د وفحص قراردھدمورد نق ،اجالس حضورايشان مطرح ميشود در

  .قرارميگيردايفای عھد 

اده بارسلن ترتيب د پاريس و شھرام ھمايون که برای تبليغ تورسفربه آقایاخيرا دربرنامه تلويزيونی 
ته ايشان غنميت گرف استفاده وحضورتجاری  حضور اعليحضرت ھم به مثابه ابزار تبليغاتی  شده بود از

  .شد

 در يک سخنرانی  ،ستشناآيک نوع کسب  که مزبور شھرام ھمايون درراستای تبليغ برای تور آقای
 ،نآ              ِ ن نبود وسراسر  آ که درسخنان ايشان ھيچ کلمه ای ازکم وکيف توروھدف از ه بودکردجشن نوروز 

ي اغلب نيت چرب زباناناين سخن ولتراست که ميگويد < ورآ، چاپلوسی وسخنانی است که ياد هآھنمد
  .>ناپاك درقلب دارند

رت عليحضامايون ازگردھم ائی باحضور شھرام ھ آقایاين تحرير متمايل به اين مسيراست که نيت واقعی 
  .شناسائی کند را که به تور مسافرتی متصل شده 

ورد که ھدف ايشان ازبرنامه مزبور سوء استفاده ازحضوراعليحضرت آظاھرقضيه اين تفھيم را پيش مي
  .برای ايجاد اطمينان وجلب مسافربوده است

ه مسائل ا بتحريرحاضربه موضوع استفاده ازاعليحضرت بعنوان يک ابزارتبليغات تجاری کاری ندارد وتنھ
  .سياسی وفلسفی که درکنارکارتجاری مطرح شده کاردارد

 ،است يک مسير به ھم با ھدف نزديکھمايون وحضور اعليحضرت واجد دومسير ایآقجريان سخنرانی 
  .شکار که به اتفاق درھردومسير، براه تحقيق ونقد ميرويمآ ظاھر وديگری مسيرقدری نا

  شكارآ تحقيق درمسيرنا

يق راشکل ، تحقگذشتهرياناتی را بازگوميکند که نميتوان بدون استفاده واستناد به تحقيق دراين مسير ج
   .داد

بااعليجضرترتيب ھمايون برنامه مصاحبه ای  آقایتلويزيون  ٠۴/٠٩/٢٠١۴چندی قبل شايد مقارن با 
    .مطرح گرديد نسبت به پدرشان  را ن قضاوت اعليحضرتآ داد که در
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 نجا پاگرفتآ بود ازاعليحضرت  اخذ اقراروقضاوت                     ِ مزبور که درواقع جلسه  رتيب دادن مصاحبه انگيزه ت
ِ  ملی  که عده ای ازتشکيل دھندگان شورای   پھلوی که پدر چرا رضا«اعتراض داشتند که  ،نروزآاسمی   

  ؟»زيرپا گذاشته بعنوان سخنگوی شورا انتخاب شده است ديکتاتورش قانون اساسی را

ولی پسرش اعمال پدرش  ،درعبارت مردک) ديکتاتوربودهفقيد (جواب مقابل اين بود که درست است شاه 
   .را محکوم کرده است وبنابراين تصدی ايشان بعنوان سخنگوقابل ايراد نيست

 وزر شاه ايران بوسيله فرزندش وضعيت حال وھنارسيد که محکوميت ش نجاآکشاکش دراين جريان به 
شاه خودداری ميفرمودند  ھناو قضاوت درمورد شگھگاه ازاظھارنظر ،حضرتياعل چراکه درگذشته پيدا کند

ن ايشاضرت را نسبت به پدرشان جويا شد وقضاوت اعليح ،که گزارشگروازجمله درمصاحبه با فيگار
   :فرمودند

من بايد بسياربي نزاكت باشم كه بخواهم خودرا درمقام داوري پدرم بگذارم تصورنميكنم كه بتوان <
  >رد كه درست بوده يانبودتصميمات شاه اظهارعقيده كدرباره 

  ؟تان چه بودرگزارشگر روزنامه حريت ازاعليحضرت پرسش کرد بنظرشما اشتباھات پد –نمونه ديگر 

ديگران رارها كنيد اينجا نشستن وپدرم را محاكمه كردن صحيح به نظرنميايد <: اعليحضرت فرمودند
  >بنظرم تاريخ بهترين داوراست و

يا درتوصيف حکومت آ :انتخاب زمان خطاب به اعليحضرت ميگويدمصاحبه کننده کتاب  -نمونه ديگر
   ؟توراستفاده ميکنيدپدرتان ازکلمه ديکتا

براي من اين پرسشي است بسياردرناك يك فرزند نميتواند درسخن گفتن «پاسخ اعليحضرت = 
 سي، فكرنميكنم كخاصه وقتي كه پدرنتواند ازخودش دفاع كندازپدرش ازهرواژه اي استفاده كند 

   »انكاركند بتواند اين واقعيت را

، واقعيتبه اعتباراستفاده اعليحضرت ازعبارت < ،که درماھيت از اعليحضرت برای اخذ اقرارقاطع 
ضو پارسا که اکنونھم ع رشخصی بنام ياشا ،> حکم داوری تلقی ميشودواقعيت است وحقيقت حقيقت است

کم ديکتاتوربودن وزيرپا گذاشتن قانون اساسی پرسی ازاعليحضرت شد  تا حزاست مامورتحقيق وبشورا
ازاعليحضرت بگيرد تا ناسخ اظھارنظرھای ايشان درمصاحبه فيگارو حريت وکتابشان  مشروطيت را

   .بتاريخ روز گردد شاهھناوقضاوت نسبت به ش بشود 

 محدود و وقضاوت اعليحضرترفته است حکم نيز  )پسروپدر( تحرير گفته شد ودر باری بشرحی که
واين حکم وقضاوت اعليحضرت نسبت به  شاه گرفته شد ھناديکتاتوربودن وناديده گرفتن شبه  منحصر

   .ری نداشت                                   ّ کارھا ودستاوردھای پدروپدربزرگشان تس  
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ا ومشھودات عينی است خصيت ھا ومسئولين متوجه دستاوردھنسبت به ش همعلوم است که قضاوت عام

ودانشگاه وبيمارستان ھا  آھنداشتن راه  –زش وپرورش رايگان موآ باب مثال تامين نان وامينيت و از

متوجه دستاورھا ومشھودات عينی  ،قضاوت نسبت به شخصيت ھا ودرمورد شاھان پھلوی یمبانی اصل

ست ني یقضاوتھاي ،است وقضاوت نسبت به تخطی ازاصول قانون اساسی واتخاذ شيوه ھای ديکتاتوری

   .رد با مقاماتی است که قانون مشخص ساخته استاحيت دراين موصال ،ن صالحيت  باشدآ بر را هکه عام

اجراشد وظاھرش برای تبليغ تورمسافرتی  اخيرا شھرام ھمايون که باحضور اعليحضرت آقایبرنامه  
ستاوردھای شاھان پھلوی ستقيم اعليحضرت نسبت به دباطن وانگيزه اش اخذ قضاوت غيرم ،مدآبنظرمي
  ت گان اين تحريراستصديق ويا قلب ورد موضوع با خوانند ،ورده ميشودآ که اکنون با توضيحی که، بود

  مقايسه با مالت چاپلوسي 

ای  خطابه ،شھرام ھمايون دربرنامه ای که برای استفاده تبلغياتی تجارتی ازاعليحضرت تدارک ديد آقای
 رب صفر                             ِ ن عبارتی بسيارپرمعنا  که قلم  آ خواند که در یديگر یرا که در برنامه نوروزی يا گردھم آي

ط توجه ينان محآودانشگاه که بيشترازديگردستاوردھای  آھنھای شاھان پھلوی ازجمله راه ددستاور
   ؛اين جمله است ،نآ و ،است ميکشد عامه وقضاوت

ودانشگاه وتالشھای دوران رضاشاه ومحمد  آھنساله شاھزاده اگرباالترازاحداث راه  ٣۵تالشھای <
  >مترنيستنباشد ک در مورد انرژی اتمی  رضاشاه

دراينجا مالحظه ميکنيد که  شھرام ھمايون بين دستاورد ھای شاھان پھلوی وتالشھای رضا شاه دوم يک 
 برخدمات ودستاوردھای شاھان پھلوی ازجمله !ای اثبات برتری تالشھای شاھزادهحالت مقايسه را بر

   .ايجاد کرده است آھندانشگاه وراه 

برای شکل گيری قضاوت عامه است واصال ميتوان گفت که قضاوت عامه  حالت مقايسه بھترين روش
   .برمبنای مقايسه بين حال وگذشته ويا عوامل موجود دريک حالت ووضعيت است

 تملق برای استفاده تجارتی ازمقايسه شھرام ھمايون رابه پای چاپلوسی و ،ممکن است خواننده
ھمايون ھمين است که عنوان  آقایوب اعتقاد وبرداشت منظور دارد  ويا خواننده بگويد که خ اعليحضرت 

 نراآثبت تراست ويا ساله اعليحضرت ازدستاوردھای شاھان پھلوی باالتر وم ٣۵تالشھای  وبنظر اوکرده 
   .به حساب ارادت ووفاداری به اعليحضرت به حساب بياورد

ام شھر اين ابزاروقتی بنظرو اعليحضرت برای شھرام ھمايون ابزاراستولی نمونه ھائی نشان ميدھد که 
ش  َ م   َ س   وبايد دورانداخته شود ياشغال است آھمايون ابزاراست که مورد استفاده ھمايون قرارگيرد واال 

  .داد

  نمونه اول 
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به خود زحمت شھرام ھمايون دربرنامه روزجھانی کورش ھخامنشی سخت به اعليحضرت تازيد وگفت <
 د من واقعا دل شکسته شدم دل مارا اونداد که سه سطردرباره روزجھانی کورش ھخامنشی بنويس

   .>شکست

اگراعليحضرت ابزاردست شھرام ھمايون ميشد ويک اعالميه بمناسبت روزجھانی کورش ميداد وبازار 
   .اعليحضرت متھم به دل شکستننه شھرام نه دل شکسته ميشد و ،تلويزيون شھرام را گرم ميکرد

شھرام ساله ايران که بنظر  ٣۵ئ تالشھای وردھارابطه وفاداری حقيقی به اعليحضرت  وباور به دستا
ودانشگاه مھم تراست  محال است که بمناسبت ابزار نشدن اعليحضرت برای  آھنتاسيس راه  ازھمايون 

ويا دلی که مملو!! ازعشق به شاه وسنت پادشاھی  ،تلويزيون شھرام ھمايون متھم به دل شکستن بشوند
   .وبھره گيریمگر درمسيردورئی وچاپلوسی است شکسته شود 

  نمونه ديگر

درپايان برنامه گفت <باالخره ھمايون مديريت ميکرد  آقایدربرنامه تلويزيونی کنگره سکوالرھا که 
  >بدھيم ششاھزاده يک پديده است چکارش کنيم سم

ارتی اين عب واقعا خود پرسی بفرمائيد کسی که يک جو ارادت ومحبت واساسا صفت انسانی داشته باشد
خدمات رضاشاه زبخوانيد شاھزاده ای که تالشھايش بيش ا( اعليحضرت ھمايون دررابطه با که شھرام را

 ، ودم ھای دورو ومنافقآ) مصرف کرده بکارميبرد  يا چنين عملی مرسوم !ومحمد ضاشاه برتری دارد
  .بی ادب وھرزه گرد است

  نتيجه مقايسه مزبور

سال  ٣۵تالشھای شاھزاده درطول ن است که <ھمايون ازمقايسه مزبور ارائه داد اي آقاینتيجه ای که 
  .>ريامھرنباشد کمترنيستآشاه ھنااگر زياد تراز دستاوردھای دوران سلطنت رضاشاه وش

شخص اعليحضرت ھم چون ، ازنقطه صفرحرکتی به جلو نداشته پس اگرثابت شود که تالشھای شاھزاده
نتيجه مقايسه  م>منکه کاری نکرده اپاسخ اظھارات ھمايون اشاره کوتاھی فرمودند دراين عبارت < در

ريامھر ھم کاری نکرده اند  واين درست ھمان چيزی آشاه ھناھمايون اين ميشود که رضاشاه کبيروش آقای
دن خدمات شاھان پھلوی درتدارک مخالفين سلطنت است وھمايون کارگردانی است که برای بی اعتبارکر

    .نرا مينمايدآ

شی ازبيان خعبارت من که کاری نکرده ام> بعليحضرت وارد است که <= اين ايراد به  کالم ا حاشيه

 مربوط به خودشان است درحاليکه  بخش مھم صداقت متوجه ناچيز شمردن خدمات شاھان پھلوی      ِ صداقت  
 يعنی  ؛سال گذشته نکرده اند ٣۵درمقابل ھيچ کاری است که اعليحضرت ظرف  اننآوقراردادن 
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ه نرا صيقل ھم دادآقلب خدمات شاھان پھلوی را تائيد بلکه نه تنھا ادعای بطور غيرمستقيم   ،اعليحضرت

 .اند

رباره اعمال خودشان را پاک ومنزه ازقضاوت د روزنامه حريت وفيگارو اعليحضرت که درمصاحبه با
چرابايد درمجلس کاسبکاری برای خوشايند شھرام ھمايون به اين حقيقت که پدرشان معرفی کردند 

> سرپوش سکوت بگذارند   من درحدی نيست که قابل مقايسه باکارھای پدر وپدربزرگم باشدتالشھای <
  پايان حاشيه)(

  مقايسه واقعي  ددستاور

  .>من سلطنت طلب نيستم ولی ثابت ميکنم که رضاشاه پدرايران ميباشدشھرام ھمايون گفته است <

دت مظھروحنيست وبطورحتم < ،ممکن استجلف ونا ايران بودن که ادعائی پدر شھرت تاريخی رضاه کبير

تماميت ارضی ايران  وتمام مدت سلطنت او صرف حفظ استقالل و است  >ويگانگی ملت واستقالل کشور

   .تکرارشده است مده بعنوان يک سجل سياسی اوآواين حقيقت تاريخی ھرکجا نام رضا شاه   شد

 بر را ساله شاھزاده مورد نظرش ٣۵درمقام مقايسه که شھرام ھمايون باب کرده تابرتری تالشھای 
شاھزاده ايشان اولين ايرانی بود که باوجود  ،به اثبات برساند ريامھرآشاه ھنااقدامات رضاشاه کبيروش

موافقتنامه خودمختاری کردھا را باتفاق منوچھرگنجی  کشور سوگند به حفظ استقالل وتماميت ارضی
ا امض طلبان را نکردند وقطعنامه شورای تجزيه ن نکبت ھم بسندهآرمن امضا کرد وبه موواسطه گری تي

 قایآ. معنای برتری اين است نرا امضا کنندآوچنانکه ميدانيد مشوق توام با تھديد ھم شدند که ايرانيان 
  ؟شھرام ھمايون

ذربايجان اين سخن ابديت را نقش تاريخ سلطنت ايران کردند که آشاه ايران درجريان خودمختاری ھناش

ليحضرت > فرزند ايشان اع<

امضا فرمودند ومشوق امضای ديگران ھم شدند بلکه رياست  ، نه تنھا سند تجزيه ايران رارضاشاه دوم
  ؟!شھرام ھمايون آقای. معنای برتری اين است شورای تجزيه طلبان را ھم قبول کردند

  انون که قازبارزترين خصوصيات سياسی رضاشاه کبيرقطع توسل ايرانيان به بيگانگان است
   .خاصی ھم بھمان مناسبت ازمجلس گذشت

ھرمصاحبه ای توسل به بيگانه  در ھمايون سی وپنجسال است کهشھرام  آقایاما شاھزاده مورد نظر
   .تدارگاتی ازبيگانه مرکز ثقل مصاحبه ايشان است وکمک مادی و

مريکائيھا مبنی براينکه اپوزيسيون جمھوری اسالمی آگواھی  -مريکا  آواھی وطن پرستی ازتقاضای گ
رانی درخارج فشاربياورد که به مريکا که به سرمايه داران ايآتقاضای از–زاديخواه ودمکرات ھستند آ



 حقوقدان -اميرفيض -مقايسه مزورانه آقای شھرام ھمايون                                           ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٩/٠٧(مھر شيد) يکشنبه 

بان ززھر ھم ورد  از ثبت درشناسنامه سياسی ايشان است واين جمله تلخ وتلختر ،پوزيسون کمک کننداو
معنای برتری تالشھای شاھزاده بر  ١> بدون کمک خارجيان نجات ايران ممکن نيستايشان شده که <

  .؟ چاپلوسی که حقيقت رابه پای چاپلوسی فداميکنیستھااقدامات رضاشاه ومحمد رضاشاه اين

 > بايد  هموخت کآرضاشاه کبيرتنھا کسی بود که به ايرانيان وزيرمختارانگليس درکتابش نوشته
  ازقانون اطاعت کرد>

شھرام ھمايون اولين ايرانی درطول مشروطيت بوده وھست که پس ازاتيان سوگند  آقایشاھزاده اما و 
قانون  (فاميل شھرام ھمايون) داريوش ھمايون آقای ،وفاداری به قانون اساسی مشروطيت وسلطنت 

ن ھم به آقانون اساسی مشروطيت ومتمم  ن پس آوازحضور ايشان پاره کرد در ساسی مشروطيت را ا
 ٢۵٠٠ھا قانون اساسی بلکه سلطنت نتنه و  .به چاه ويل بی  اعتباری رفت که رفت »شاھزاده«اراده 
                                                                       ِ               ھم ابتدا باجمھوری بی تفاوت شد  وبعد به التاری ارجاع وبعد ازمدتی بکل ازياد  وجودی رفت که  ساله
   .رفت

  بخيل وناکس وبقال ماندی است         صدردردست صدرھا ازعالمان ومنصفان يکسر تھ

  اعليحضرتا  

ين گرگ ميشناسند وگوسفندان هم فرق ب را . سگهاي گله گرگهاسگهاي گله خيلي شبيه گرگها هستند
   .وسگ را ميدهند ولي اعليحضرت گرگ وسگ را ازهم تميز نميدهند

 

                                               
ژه ھايی توھين آميز کسانی را که ميگويند رژيم خمينی با توطئه غرب و آمريکا در ايران مستقر اين درحالی است که ايشان با صراحت و وا- ١

   ک-می خندند. حرا انتقاد می کنند و حقيقت گويان  ندیترده و به کعنوان » دايی جان ناپولئونی«و يک اخالق » تئوری توطئه«است را  شده


