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  حقوقدان -اميرفيض

  براي اتصال موضوع 

   :دوورده ميشآپايان  قسمت نخست اين تحرير به اينجا برای اتصال موضوع  چند سطری از

داوری تلقی کرد که اگرشھرام ھمايون اقدامات  مفھوم حقوقی عمل مزبور را ميتوان نوعی حکميت و
 گان متوجه اعليحضرت کرده اند)مقصود اتھاماتی که بوسيه مصاحبه کنندن (آمحکمه صحرائی وتبعات 

 يکندرد م نراآ ،نھا ميداندآامثال  حق وخارج ازصالحيت ويا نرا تعرضانی من غيرآ درست نميداند ورا 
 تعيين مجازاتبه تشخييص خود نرا درست وبجا ميداند آدرصورتی که  ) وطبق روال مرسوم رسانه ھا(

   .بوسيله دستگاه خبری تلويزيون خود ابالغ ھمگانی وجھانی شود نراآ و کرده

محکوميت اعليحضرت تشخيص  ن برآقای شھرام ھمايون درجھت تائيد حکم محکمه صحرائی وتبعات آ
  :سته واعالم کردب ھم بکار را خود

زاده اعالم كردند ديگربه پادشاهي اعتقادي ندارند وازاين سمت كنارگيري ـــشاه
   !كرده اند

  وامــــــا بعد
ئف اوظھمچين از  و ،ن نيستآزات واعالم رسانه ھای گروھی تعيين مجا ھمانطور که استحضارداريد  کار

    .نھا نشوندآب جعل والحاق وامثال مطالب را کرده وبه ھيچوجه مرتک و خبر نھاست که امانت داری درآ

 ازاصالت ودرستی تبعيت کند واصولی که به اشاره رفت درمورد يک رسانه خبری وھمگانی است که 
شھرام ھمايون به ھيچ چيزی دستگاھی انتظار داشت که بنا به معرفی ھمکاران خودش  < نميتوان از

  .>جزخودش وپول فکرنميکند

اعليحضرت را دربرنامه راديو فردا وکيھان لندن بنحوی که سازمان  بھرحال شھرام ھمايون اظھارات
   .نرا منتشرساختآ ن بود  تحريف  وآسالھا دنبال جاھدين خلق م
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  مقابله بفرمائيد 
 وموسوی و »قايان رضا پھلویآ«پيامی بنام خود وخطاب به  ٢٠١٠ماه می  ١١مسعود رجوی در 

سال مالحظه  ١۴٠٠که درسايت  صاص داده شدن اختآھم به  چند تحريری ساخت که  کروبی منتشر
    ١ .کردنی است

ن که مورد استناد آرجوی درپيام مزبور سه شرط ويا سه خواسته ازاعليحضرت مطرح کرد به نخستين 
  :اين تحرير است توجه فرمائيد

  ......>نرابه ھيچکس ديگری ھم نمی پسنديدآ اعالم کنيد که  داعيه سلطنت نداريد و

و ھمپالگی ھايش از جمله اميرابراھيمی و اميد  مالحظه ميفرمائيد چيزی را که امروز شھرام ھمايون
ھمان است که اولين مطلوب وخواست  اند ازطريق جعل وتحريف بنام اعليحضرت منتشرکرده ...دانا

   .مجاھدين خلق بوده است

اعالم پايان سلطنت ايران بوده اند واين ھمان کاری است که طرح ھنری  مجاھدين خلق ھمواره خواستار
رابطين مطمئن  ازسال بعد بوسيله  احمد قريشی ( ۶ن ھم درآمد آکرد وپی  اعالم ١٣۵٨درسال ھم رشت پ
 رضا پھلوی ديگر ادعائی ندارد>< روزنامه کيھان لندن اعالم شد ) درمريکاآمريکا = اسناد سفارت آ

قای شھرام ھمايون را داشته آاعالم دستگاه تلويزيونی کانال يک به تصدی  ولی اين اعالمات نميتواند اثر
ولی اعالم خواست مجاھدين که ھمان  ؛گان مورد تائيد سلطنت طلبان نبودندن اعالم کنندآ که زيرا  ،دباش

نرا آبھرحال سلطنت طلبان سوی شھرام ھمايون وتلويزيون او که   از ،رست استپخواست طرح ھنری 
  .دارد اثری ديگر داشت و ،يک پايگاه ضد سلطنت ويا شخص اعليحضرت نميدانند

اعتباری  ولی ھر کھن سلطنت چيزی نيست که با اين بادھا بلرزد رير ھم موافق است که اعتبارالبته اين تح
ھمين انتخابات  در ،سيب پذيراستآنشود کم وبيش ت وخدمت درمقابل تعرضات اگرمقابله قدم با ھرقدر

 قدرکه اتھامات بچه بازی وخون خوری واتھامات ديگربه خانم کلينتون چ مريکا ديديدآرياست جمھوری 
 شاھنشاه ايران ھم به نکته اساسی باال درکتاب پاسخ به تاريخ اشاره فرموده اند وقصور ؛بود تاثيرگذار

  .باب اشتباه گرفته اندرا گرفتن اتھامات رابه سلطنت ايران يکی از ناچيز و

  بي مايه فطيراست 
ه اعالم کنارميکنيد که شھرام ھمايون بدون توجه به پيام مسعود رجوی وخواست او مبنی بر  يا تصورآ

 . شھرام ھمايون تصورنميکنم ؟اين جمله مجعول را ساخته و بکاربسته است سلطنت گيری اعليحضرت از
اھل معامله است ومريم رجوی واصال سازمان مجاھدين خلق ھم  شھره معامالت  رموقع شناس وابسي

مايون ھم کسی نيست قای شھرام ھآ و  ،ھستند رسما وعلنا دارا حمايت ھای ثالث راوخريد افراد و سياسی
    .مساعد بکند یھا که بی مايه برای کسی اينگونه زمينه سازی

                                               
١ - AmirFeyz.pdf-RP-years.org/AmirFeyz/MKO1400//http:  
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ايشان  ھوادار ،ی داشته باشدياھاستفاده ونام ايشان  اعليحضرت  لِ ــَ بــِ ق از ميتوانست آنجا که ايشان تا 

شد شھرام ھمايون  شھرام ھمايون ؛شد وقتی که اين اميد با براه افتادن تلويزيون افق ناکار و ،بود
   .واقع صدر مخالفان تداوم سلطنت وشخص اعليحضرت  شناخته ميشود رکه د امروزی 

اشتباه نشود شھرام ھمايون ھيچگاه قائل به تداوم سلطنت وحقانيت سلطنت اعليحضرت نبوده است ولی 
بودن ازاعتقاد  مادگی يعنی دورآشاھزاده رضا پھلوی بوده است وھمين  جانبدار(حتا به تظاھر) ھمواره 

  .طرح وماجرای نامه ھشدار قاطع در ائی بوده برای حضورسياسی به حقانيت تداوم سلطنت  مبن

بايد  نراآريشه  ،اما چرا شھرام ھمايون درجھت تائيد حقانيت تداوم سلطنت وپادشاھی رضاپھلوی نيست
  ،رشتپمريکا نسبت به عدم قبول انتقال سلطنت به وليعھد دانست يعنی ھمان طرح ھنری آسياست  در

   .رشت نيستپشخص رضا پھلوی ابدا درجھت مخالفت با طرح ھنری  ولی جانبداری از

 شناآبينده ای که بطرزعمل شھرام ھمايون  ھر ،شھرام ھمايون درمصاحبه ای که با برديا قالبی داشت
ھم نشده  سن خود تسليم کسی شدن که حتی حاضر به معرفی و مدن وآن کوتاه آ بود تعجب ميکرد از

کردن  شھرام ھمايون ممکن نبود مگراينکه  حضور او دربرنامه بی اعتبار ن رويدادی ازچني. اينبود
 در را او که ميتوانسته تحقيراو با اھميت بوده  برای نقدرآن آھای مدآاعليحضرت يعنی نامه ھشدار وپي

   .برنامه مصاحبه با برديا قالبی جبران کند

بوسيله نامه ھشدار اعليحضرت  رھجوم به اعتبا غازآمصاحبه با برديا قالبی بوسيله شھرام ھمايون که در
   .کنون ازمھره ھای درشت طرح بوده استابتدای اجرای طرح تا ، قرينه ای است که او ازصورت گرفت

  تحليل براعالم شهرام همايون
 از و شاھزاده اعالم کردند که ديگر به پادشاھی اعتقادی ندارندھرام ھمايون مبنی براينکه <شعبارت 

> تنھا متعلق ومتوجه به اعليحضرت درمقام سلطنت نميشود بلکه شمول گيری کرده انده سمت کناراين 
  .ھم  ميگردد ن دقيقا متوجه شخصيت شخص رضاپھلوی  منھای موقعيت سلطنتآ

   )اسالم> (زھرطرف که شود کشته سود اينان است<

ن ھم متوجه آم تعرضی يمفاھ ری تنظيم شده کهحکمه صحرائی طوبرنامه اجرای نامه ھشدار وم 
   .منھای مقام سلطنت »رضاپھلوی«ه شخص اعليحضرت گردد وھم متوج

   زيركي درطرح 

متوجه به وليعھد ويا متصدی  و ن کال منحصرآنامه ھشدارمحکمه صحرائی ومفاھيم  ؛توضيح اينکه
 مانند وليعھد و ھم ازنوع اتھامات درنامه ھشدارعناوين بکاررفته  واين مطلب ھم از سلطنت ميشد

نميتوانست نسبت به کسی که يک فرد عادی شناخته ميشود شمولی پيدا کند  زيرا  و ؛معلوم بود )سياسی(
فاقد  )محکمه صحرائی( ن مقولهآ در باشد »رضاپھلوی«فرد عادی که  مسئوليت فرع بر سمت است و

   .استوليت بوده مسئ
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متوجه طراح طرح با ترتيب دادن مصاحبه ھائی که ھمگان به ياد داردند  اتھاماتی که ميتواند  

باب  از ؛ويختندآوليت گردد را به اعتبارشخص رضا پھلوی ھرشخص طبيعی بدون داشتن مسئ
، تضحمف تھی مغز، ،بروآ، بی ، کوته بين، احمق، شارالتان، پول پرستیاتھامات بی شرفی ،نمونه
ھا سھمی داشته  ن صفتآ الزمه سمت داشتن نيست وھرفرد عادی ھم ميتواند از عروسک پشه و
   .باشد

   شمول اتهامات طرح 

باب تصدی برسلطنت ايران ويا بعنوان يک شھروند  بترتيبی که مالحظه کرديد شخص اعليحضرت چه از
اعالم شھرام  بر رت رضا پھلوی نه تنھا بنااعليحض يعنی ؛گرفته اند حمالت بی اعتباری قرار عادی گرفتار
 ،گيری کرده اند بلکه باوجود چنين اعالمیه ن سمت کنارآ از به سلطنت اعتقادی ندارند و ھمايون ديگر

شخصی ايشان ھم  فردی و الصاق به اعتبار ن اشاره شد ھم ھمراه وآن اتھامات شخصی که درباال به آ
   .خواھد بود

  مريكا وسلطنت طلبان آ

راضی نيستند که روی گروه سلطنت  ھا ھيچگاه حاضر و مريکائیآاين است که عقيده بر 
فرھنگ  رشت وپنھا براساس طرح ھنری آ ؛واعليحضرت درمقام سلطنت حساب کنندطلبان 

قطع تداوم  گيری وه کنارب اصرار داين مور در اگر مريکائی  سخت مخالف مقام سلطنت ھستند وآ
نھا به شخص رضا پھلوی آکه توجه  ،ران استسلطنت را دارند بمالحظه افکارعمومی مردم اي

   .وسيع وطبيعی است ن بسيارآاعتبارمقام سلطنت وتداوم  به

را طوری  گاه بوده اند وبرنامه ھشدارآنھا کامال به اشاره باال آمجاھدين خلق وطراح  
را  »رضا پھلوی«شخص  ،عالوه برشخص اعليحضرت نآبی اعتمادی  وقط  ه اند کهتنظيم کرد

    .ھم گرفته باشد

  بازهم خودپرسي كنيم 

سوی سلطنت  بايد با کسی که از احتمالی خود با جمھوری اسالمی مورد سياست  درھا  مريکائیآيا آ
مذاکره کنند  وغيره نھم با اتھامات شارالتانی وبی شرافتیآطلبان درحد يک پشه وعروسک شناخته شده 

  ؟با مريم رجوی يا و

رسانه  طنت طلب معرفی ميکنند ازــرا سل که اين اتھامات را کسانی که خود فراموش نکنيدعادله اين م در
   .ھای تصويری وجمعی متوجه اعليحضرت کرده اند نه درمقاله ويا جلسات گفتگو

شاھزاده رضا که اين اتھامات را کسانی زده وپيگيری کرده وميکنند که  دائم عنوان <  فراموش نکنيد
حال اينکه   ،نھا به ھمان نماد ملی بودآواتھامات > کالم پس وپيش اظھارات ملت ايران استپھلوی نماد 

طراح طرح سوال  يک نماد ملی چگونه ميتواند دشمن ملت وخائن وشارالتان وبی شرافت باشد بايد از
     .ن نگاه نکرده استآذوق اجرای طرح  به عواقب  کرد که از
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 رد مناسبی ،ل وتحريف واتھامات شخصین صحنه سازيھا ودروغ جعکه درمقابل اي باز فراموش نکنيد

   .مده استآبوجود ني

ازسوی شنوندگان که  اعتراضاتی که دربرنامه ھای شھرام ھمايون ويا رودست  بازھم فراموش نکنيد
 به اعليحضرت را به تھاجم  نسبت  معترض شخصی است که جنبه تسکين  اعتراضات ،ميشود برنامه ھا

دفاع بايد متناسب ومترادف با  ،مبارزه سياسی در ،دارد واعتراض مبارزاتی وسياسی محسوب نميشود
سالگرد شورش (جريان مبارزات ترکيه وجمھوری اسالمی  با تظاھرات وسيع تر تضاھرات ،حمله باشد

 در وت ھای رسانه ای  ، فعاليت ھای رسانه ای با فعاليھای سياسی ھای سياسی با بحث . بحث)۵٧
  نفری ھزار ۵٠امضای طرفداران تحقير وقطع تداوم سطنت  يک کمپين حد اقل  ۵٠نھايت درمقابل 

   .>  ناظربه ھمين توضيح است، ھو استجواب ھایاصطالح  <

  هدف نهائي چيست
به  ورد که کسانیآطرز عمل وبھره برداری ازجريان نامه ھشدار اين تمرکز فکری ضعيف را بوجود مي

، جويان البته غيرعادی نيست که درھرج ومرج سياسی سود ،انگيزه پادشاھی دستخوش توھماتی شده اند
مل ھرج ومرج را برای رسيدن به مورد نظرخودرا تعقيب ميکنند وبرنامه ريزان ھم عوا ھدف وطريق

   .را ترغيب ميکنند نھاآفشان ھد

درجريان  (هللا کرم) کرم مشھود نراآتوان که مي ن بچه تخسآحمالت شخصی وتوام با حرکات بچگانه 
 است و بال طرفدارم که خيلی بدنينشان ميدھد که بادھائی به کله اش افتاده زيرا ديد نامه ھشدار دانست

   . ن دارد حساب بازميکندآروی 

به اعتراض کشيده شده  تخس ن بچهآحرکات  ،نآ که در ه ای درانتقاد وتمسخر برنامه کسیم دربرناميديد
ن بچه اين گرايش آ ،ديده بودند ن برنامه راآ ه اعالم کرد حدود بيست ھزارنفرن بچآنطور که آ بود و

ن يک دليل طرفداری مردم ميگفت <اي و وردهآديدن برنامه مزبوربه حساب طرفداری ازخودش  مردم رابه
   .ديده اند> ن برنامه راآ من است که بيست ھزارنفر از

که معنای  >کارسياسی نميکند وفقط اطالع رسانی ميکند< ن بچه که اعالم کردهآ البته انتظاری نيست از
اعتقاد که ممکن است برگردد به شخص  طرفداری از ،طرفداری به اقسامه است .داندسياسی را بطرفدار
   .بچه ھاست خری معموال متوجه آفيزيکی  که اين  طرفداری َنسبی  وطرفداری .معتقد

  اصغرقاتل 
ل باميه شغه ب زمان سلطنت رضاشاه کبير که درد اصغر قاتل افتادم ن بچه تخس را شنيدم ياآوقتی ادعای 

ن اطفال را به قتل آنھا آتجاوز به  فريب داده وبعد از سال را جوان خرد ٣٣گفته شده  فروشی مشغول و
  .اطراف تھران خاک ميکرد یبيابانھا را در نھاآجنازه  ميرساند و

م ھرچه کوشش ميکرد موفق به شناخت مردم تھران وشھرستان ھا سخت نگران بودند وتامينات وقت ھ
اين  ؛رباينده اطفال دستگيرشده است روزی که تامينات اعالم کرد که قاتل و تا ؛دستگيری قاتل نميشد و

ايش زندان شھربانی شخصا قاتل را مالقات کرد تا بر عجيب بود که گفته اند شخص رضاشاه درنقدرآ خبر



 حقوقدان -اميرفيض -٢-مجاھدين خلق و نامه ھشدار                                                   ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/١٢/١٢، دوشنبه=شيد مه
اال تامينات اقدام خودسرانه ای برای پاسخ به شاه شود که فرد دستگيرشده ھمان قاتل است واحتم محرز

   .نکرده باشد

روزنامه اطالعات تجديد چاپ شد واستقبال  روز سه بارنفردای ھما خبردستگيری قاتل در بمجرد انتشار
  .ن زمان وحتی بعدھا ھم بيسابقه شدآاظھارات او درتاريخ مطبوعات  جريان اصغرقاتل واز مردم 

 ؛يا گرايش فوق العاده مردم برای شنيدن اظھارات اصغرقاتل دليل برطرفداری مردم از اصغرقاتل استآ
  ؟؟بچه تخس

 پـــــــــــا يــــــــــا ن

  

     

   

  

   

 


