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  تمجيد از رتوضيح بر تحري

  شهرام همايونقاي آ

  حقوقدان -اميرفيض

 قای شھرام ھمايونآ ياری پرسش کرده اند که مقصود وانگيزه تحريرتمجيد وتجليل اعليحضرت ازيرانا
  .انتقاد چيست تمجيد است ويا

ن درمبارزه عليه آبلکه درجھت لزوم پايگاه عقيده ونقش  ،نداشت انتقاد قرار اليجه مزبور درمسير
 تجليل برخاسته ازودالئلی که ارائه شد شاھدی بودند دراحراز واثبات اينکه   ،جمھوری اسالمی است

 دارد بلکهکارھای نمايشی  نه تنھا درفعاليت ھای سياسی جای حضورمطلوبی رانتعريف از احساسات و
   .بسيارھم زود گذر وفراموش شدنی است

پرسش کننده محترم ناچارم درجھت تعاطی فکروطرح  يارِ درتوضيح اليحه مزبور برای انتفاع وتقاعد ايران
قای آظاھرا بايد ازبينندگان برنامه ھای کانال اول  که يارمحترميا ايرانآموضوع اين سوال رامطرح کنم که 

دايت ھ ن داشته باشندآارم درکارمبارزه وفلسفه ميتوانند باتوجه به بصيرتی که اميدو ،شھرام ھمايون باشد
  ؟رژيم سلطنتی ايران چه عقيده ای دارند حقانيت ومشروعيتقای شھرام ھمايون نسبت به آبفرمايند که 

 یقای شھرام ھمايون تجليل نظرآعقيده باشيد که تجليل متوجه  بنابراين فکرميکنم شما ھم بامن ھم
حسوب نيروی محرکه م تمجيد که به تشويق و کلی نياز مبارزه بطور .وشخصی بوده نه يک تجليل سياسی

   .است اعتقاد ازتمجيد برخاسته  تشويق و ن آ دارد و  ،است

بی ترديد به مصاحبه ايشان درسال گذشته اشاره ميشد به برنامه ای  که  ،تحرير انتقاد بود قصد از اگر
) ومريم رجوی وکروبی مشوق قای شھرام ھمايونآبقول صويری از شاھزاده (ارائه ت زاده بايمعيت نور در

   .نان شده بودآھمبستگی 

ان ايشھمچنين غافل نمی ماندم ازگفتار ايشان که درپايان گفتارشان دربرنامه تلويزيونی گفتند <
   >حضوردارند چکارشان کنيم سم بدھيمشان )مقصود اعليحضرت است(

ودرميدان مبارزه عليه جمھوری اسالمی نخستين  .ايجاد شوق وتحرک درکاراستتشويق به معنای 
  .ردنرا متوقف کآغازشد  نميشود آ مبارزه ای باتفکر ميگويد اگر ولتر ،کارحفظ سنگرھای اعتقادی است

  ؟) نشان دھيدقای شھرام ھمايونآبرنامه ھای ( يا شما ميتوانيد سنگرھای اعتقادی مشخص را درکارآ

قای ھمايون مرتبا عليه جمھوری اسالمی تبليغ ميکند. بسيارخوب آخواھيد گفت که تلويزيون  ميدانم
زکشور عليه ازرسانه ھای گروھی خارج اميليون کلمه  ۴٠حدود  ،مارمنتشره درسالآ ميکنند ولی بنابر
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راه يا ازھمان رسانه ھای گروھی کلمه ای درآولی  ،جمھوری اسالمی پخش ميشود
  ؟ھم پخش ميشودحقانيت وتداوم رژيم سلطنت ايران 

 ساسی مشروطه درگشت قانون ازالبته اين سخنھا متوجه کسانی است که سلطنت طلب ھستند وبرای با

ن مبارزه ميکنند نه برای کسانی که فاقد عقيده سياسی ھستند وميگويند آ تداوم اجرائیجايگاه 

   .دمآمد خوش آجمھوری اسالمی برود ھرچه 

مخلصانه ودرنھايت اطمينان عرض ميشود که بخش عظيمی ازرسانه ھا وايرانيان خارج ازکشوردرراه 
د ن راه انحصاری رالگآومتاسفانه فقط  دندرست وپايدار متکی به حکمت وفلسفه مبارزه گام برنداشته ا

   يممال کرده ا

  تمجيد نادرست شرسازاست 

ست اگردرجھت نادرست ودرسطح تمجيد نظری بکارگرفته شود تمجيد که ازاسباب پيشرفت وتقويت امورا
  .ی ميکنداميدی وحتی کينه ورز ، نا، کم کارینتيجه معکوس خواھد داشت وايجاد شر

فرق عمده درتمجيد سياسی وتمجيد شخصی اين است که درتمجيد اعتقادی وسياسی گرچه بنظرميرسد که 
ی عظيم ھمعقيده تمجيد شونده ھستند لذا تمجيد متوجه شخص بخصوصی شده است ولی چون گروھ

 را مبارکشان چنانکه ھنگاميکه اعليحضرت نظر ،شريکند اعتقاد نھائی ميشود که درآن ھمه آ تشويق از
اثرات کم لطفی ايشان ھمه سلطنت  موج و ،سلطنت طلبان ابراز داشتند طرد کسانی مشخص از بغض و بر

  ١ )رجوع شودبه مقاالت عاق سلطنت طلبان ده ساخت (رزآطلبان را 

قای ديانی دادند ومتن آکه اعليحضرت تقديرنامه ای برای سازمان نيروھای رھائی بخش  ١٣۶۶درسال 
بسياری ازسلطنت طلبان رنجيدند وبه سنگر نوشتند <برخی ازنامه  ،ن دراليحه قبلی  منظور شده استآ

  >اليه ھايشان درھمان سنگر ھستگھا و

مريکا درميان نبود آفت گمبارزه شکل امروزی رانداشت وبودجه ھن ۶۶نھا بود چراکه درسال آ حق ھم با
حقانيت  سی وساودرحقيقت ھرکه درميدان مبارزه بود مردان اعتقادی متکی به تداوم اجرائی قانون ا

 ب ھم پيشقای ديانی واين تبعييض اسباب سرخوردگی وبرخی حرفھای بالجواآسلطنت بودند ھمانند 
   .کشيد

برای جلوگيری ازاين توھمات است که شخصيت ھای سياسی موثرمستقيما درجھت تمجيد ازاشخاص 
ائين نامه ھا صورت ميگيرد چنانکه  وتفويض مدال وبذل افتخارات براساس قانون ويا ،قرارنميگيرند

   .متمم قانون اساسی مشروطيت اين مھم پيش بينی شده است ۴٨دراصل 
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  ي ازچيست نگران

جوسياسی است وھرچه ھم که ايرانيان خودراازسياست جّو حاکم برفضای گفتمان ايرانيان خارج ازکشور
  .کناربدانند اين کنارکشی ھا تغييری درجوحاکم برفضای ذھن وفکروروحيه وروان ايرانيان نميگذارد

برتنفيذ  حمل ،نه ای ھستندبھمين دليل، تجليل شخصی ونظری ازافراد، خاصه کسانی که درکاروفعاليت رسا
وچنين چيزی برای سلطنت طلبان نسبت به شخص  ،وتائيد روش وباورھای سياسی تمجيد شونده دارد

   .اعليحضرت که درمقام مسئوليت تصدی سلطنت شناخته ميشوند قابل قبول نيست

اعليحضرت ازسازگارا  ،اعليحضرت که يک کتاب  سياسی شناخته ميشود »زمان انتخابِ «درکتاب 
وشخص ديگری که نامش رانتوانستم به خاطربياورم تمجيد ھای غرائی فرموده اند واين بدان معناست 

يا آ .نرابرترين ميدانندآ ليون ايرانی با عقيده ونظر وروش سازکارا موافق ويکه اعليحضرت ازميان سه م
  ؟دشواراست که تالی فاسد تمجيد اعليحضرت رادرکتابشان از سازگارا ناديده گرفت

  

  

 


