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  كنم شهرام همايونه زانوي چ
  خداحافظي ازبينندگان

  نحقوقدا -يضاميرف

دربرنامه ای که ازتلويزيون شھرام ھمايون منتشرشده اوبه مالحظه عدم عالقه به رودروئی با شاھزاده 
   .ضمن مرثيه ای برای خود ازبينندگان برنامه خداحافظی کرده است )بقول ھمايونرضاپھلوی (

ايل است پاسخ > اين تحرير ممن چکنمنجا که شھرام ھمايون درمرثيه خود چندين بارسوال کرده که <آ از
   .پرسش ايشان را بدھد

  اين اعالم همايون بودند همه منتظر 

 خود ايشان اين انتظار ،است که بنده منتظرچنين اعالمی ازسوی شھرام ھمايون ھستم هحدود چندين ما
  :را برای ھمه بينندگانش فراھم ساخت  شھرام ھمايون دربرنامه مصاحبه با خانم شھين حسينی گفت

. بعدا چيز ديگری درتھران بازنشده شھرام ھمايون ھستم آمريکاھمايون تاوقتی که سفارت  من شھرام<
خواھم شد  چنانکه تلويزيون ھای ديگرھم ازوقتی مذاکرات وين بجريان افتاد ديگردنبال کارسياسی نيستند 

  >وفعاليت ھای ھنری وادبی ميکنند

رسانه ھا به روابط سياسی  دشان وھمچنين سايرمفھوم اظھارات ايشان ارتباط دادن  فعاليت سياسی خو
 اآمريکبدين معنا که مبارزات اينان درگرو بھبود روابط است واگرروابط  ؛وجمھوری اسالمی است آمريکا

شھرام ھمايون  قای شھرام ھمايون ديگرآوايران بسوی مثبت جريان يابد رسانه ھای گروھی وازجمله 
ازکارسياسی درنحوه مخالفت با جمھوری اسالمی کنارگيری  امروزی نيست ھرطوری که باشد ويانباشد

  .خواھد کرد

حاکمان جمھوری اسالمی درشرف بھبود است وشيخ وجناحی از آمريکااکنون ھمگان ناظريم که روابط  
ل  مبد ی به کدخدای قابل اطمينان گحسن روحانی دقيقا فرماندھی اين تغييررابرعھه دارد وشيطان بزر

   !مردم ايران را تامين کند ب ونانآتا  ميشود

بنابروعده ايکه داده بود وارد عمل  قای شھرام ھمايون راآاين تحوالت که ھرگز پوشيده ومخفی نيست 
نقدرھم مردنيست که بگويد ھمانطورکه قبال گفته ام با تحوالت آ و اخته است منتھا نيازبه بھانه داشتس

   ١.حضرت رابھانه ساخته استاعلي ،وايران بنده ھم عوض خواھم شد آمريکاسياسی 

                                               
گرفتاری در آن است که ھرکس ھر اشتباھی و ھر کار گندی می کند، تقصير را به گردن اعليحضرت که در اينگونه موارد سکوت - ١

دل خوشی ندارد تقصير را به گردن اعليحضرت می » افق ايران«ھمايون ھم که از حضور تلويزيون . شھرام می کنند می اندازد
ی که مربوط به شورای ملی تجزيه طلبان بود را به کار اصوال به اعليحضرت ارتباط نميداشت اگر ايشان ھرگز تلويزيوناين  اندازد.

راه  نسبت، موجب نسبتی نمی شد که به مجريان وبرنامه ريزان آن تلويزيون نسبت داده می شودخود منسوب نمی کردند. اين 
 ک-ح ته بودندنيانداخ
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  نمونه اي براي استحكام تحرير

متوسل  د بيک بھانه اینتمام کسانی که خواسته اند فعاليت سياسی خودرا متوقف کنند وياتغييرموضع بدھ
قای قاضی سعيد مديرروزنامه ايران آازباب نمونه  نھا اعليحضرت رابھانه ساخته اندآوبيشتر  شده اند

 ۶٣فعاليتش را متوقف کند مصاحبه روزنامه کيھان لندن بااعليحضرت رادرسال تريبيون برای اينکه 
عليحضرت ساخت > اتھامات متعددی را متوجه اغم نامه< :بھانه ساخت وبا نوشتن مقاله ای تحت عنوان

که چرابا کيھان مصباح زاده مصاحبه کرده است وبا سايرنشريات برون مرزی اين  وايشان را متھم نمود
نرامطرح وپاسخ داد که آقضيه خيلی مفصل است وسنگردريک شماره  .مصاحبه انجام نگرديده

   .است ۶٣ذرماه آبتاريخ  ٢٢٩سنگرشماره

  .ونه شھرام ھمايک نمونه اکتفا شود وبرويم به مرثياجازه فرمائيد به ھمين ي

  صالحيت شهرام همايون

اکه امين کسی رمشمول قاعده <ازير وارد نيست) (بقول ھمايون اعتراض ھمايون به شاھزاده رضاپھلوی
  /دميباش >ميدانيد نميتوانيد متھم کنيد

 پدر و کارھائی که رضا پھلوی کرده است ازکارھای پدر ،ھمايون دربرنامه خودش مدعی شد شھرام
مطلبی که شاھزاده درمصاحبه بابی بی سی گفت ين درمصاحبه ای گفت که <وھمچن ،بزرگش مھم تراست

سال جوان  ١۵ن مطلب که شمارا آھم در نامه ای سوال کردم که ه > که بندسال جوان ساخت ١۵ مرا
  .>کرد چه بوده که ماھم جوان شويم که جوابی دريافت نکردم

 را که از به گفته خودش)( شاھزاده رضاپھلوی ، نميتواند که شھرام ھمايون است محکم  قرائنیاينھا 
کسی ( ؛استيضاح کند بيشتردرکارميداند  رضاشاه ومحمد رضاشاه فھميده تروواجد قدرت اجرائی وتعقل

 )امانت بنمايد رکه گواھی به درستی وامانت داری ديگری داده نميتواند ھمان شخص را متھم به خيانت د
 ورای تجزيه طلبانش امر دررضا پھلوی  دخالت  نظر تمجيدات شھرام ھمايون اين است که از ،زيرا اصل

ف ھمان کارھای رضا پھلوی تی خواھد داشت که دررديعاقبوھرکاری که اراده بفرمايند   افق ايران و
   .که ازکارھای پدروپدربزرگش مھم تراست قرارخواھد گرفت

کسی حق  – کسی حق ندارد رضا پھلوی را نقد کندخود شھرام ھمايون ھم دربرنامه ای گفته است <
  ٢>دمگرخمينی ر ا کسی نقد کر –ندارد اپوزيسيون ر انقد کند 

 در کوره ازدر تلويزيون انديشه  اينکه ايشان بالفاصه بعد ازاقدام رضاپھلوی به راه اندازی افق ايران 
 وعملش فاقد منطق است رعايت نکرده  را يجه گيری اقدامات استوصبر که زمان الزم برای نت رفته

  ن استفاده نکردهآ که ھمايون از > مبنتی برھمين ضابطه  صبراست گرصبرکنی زغوره حلوا سازم<
   .است

                                               
 ک-و متمم آن خمينی را نه تنھا نقد بلکه بکلی مردود دانسته ايم. ح ١٩٠۶ت بسياری از ما طرفداران قانون اساسی سخاز روز ن- ٢
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مھم ترازاقدامات رضاشاه کبيروشاھنشاه ايران است  و کارھای رضا پھلوی که بنظرشھرام ھمايون باالتر
ص بخوانيد شخين نداد گذشت مدت بود که اين تقای ھمايون نشاآبرتری خودرا به  ،غازآ          ِ ھمان لحظه  
   .درايشان ايجاد کردرا چاپلوسانه 

ھمين بازی شورای تجزيه طلبان وافق ايران ھم  ،بنابراين ھمايون شتاب بی مورد داشته اگرصبرميکرد
  !کارھای شاھان پھلوی مھم تر بود زبنظرشھرام ھمايون ميشد کارھائی که ا

درايران بود که شھرام  آمريکاياست ، علتش پيشرفت سريع ساما اينکه چرا شھرام ھمايون صبرنکرد
  .)درابتدای اين تحريرعرض موضوع شد(ن معرفی کرده بود آھمايون خودش  را تابع 

  حجر دركنارعدم صالحيت 

نھم درحد باال ترازکارھای آازسوی ديگر کسی که کارھای سی وپنج ساله اعليحضرت را کارھای مثبت 
 اين دانستن وتشخيص منحصربه اوست ونه ھيچکس ديگرو رضاشاه کبيرومحمد رضاشاه پھلوی ميداند

اصوال اورا محروم ازقضاوت درچنين مسائلی  برشھرام ھمايون غالب ميسازد و را راين موقعيت حالت حج
  .وبالطبع موقعيت انتقاد واستيضاح رانيزازاوسلب ميکند ميسازد که نيازبه قدرت تشخيص دارد

  مده است آ: درمرثيه چكنم او امـــــا بعد و

  دليل وباسالح ھويت تاريخی وارد ميدان ميشديم ودشمن راشکست ميداديم> ماباسالح منطق وباسالح < *

 شھرامزيرا اوگفته است که من  ( ؛ن نميتواند شھرام ھمايون باشدآحرف منطقی است ولی گوينده  **

 زير را است یدکه ھويت تاريخی ايران که شاھنشاھاو ازاولين کسانی بو . وھمايون) سلطنت طلب نيستم
وی درمقام تصدی سلطنت حسينی ھم اظھارمسرت کرد که رضاپھلشھين  درمصاحبه با خانم  و پا گذارد

   .قرارنگرفته است

 وردهاي عظيم دورانĤري ما با سالح مشروعيت سلطنت وتداوم اجرائي قانون اساسي دركناردستآ
انگان به کمک بيگزاده ھا ولی ھمين شھرام ھمايون ھا ونوري ،پهلوي ميتوانستيم دشمن راشكست بدهيم

  .نگذاشتند که مبارزه ايرانيان درمسيرتاريخی وھويتی خود حرکت کند

   ميهمانان تلويزيون رضاپهلوي 

 توزيع بسته پرچم شيروخورشيد ،دمھائی که بستهآامروز ماروبروی دوستانمان قرارگرفته ايم <  *

  >ميکردند ميھمان تلويزيون منتسب به رضاپھلوی ھستند

ميھمان که کسانی  ن درچيستآواھيمت  ؟نفھميدم ايراد اين عمل برفرض وقوع کجاست ،خوب **

   .گيربه ھرچه دم دستش باشد گيرميدھدانسان بھانه  .شوند تلويزيون افق ايران 
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قای شھرام ھمايون ھم طوق اين لعنت آنچه نکبت باراست امضای قطعنامه شورای تجزيه طلبان است که آ
با ميھمان برنامه افق ايران شدن خيلی  ،. امضای قطعنامه شورای تجزيه طلبانونکبت را بگردن دارند

نھا را دوستان ديروز بنامد وجود آنھم درحدی که  آ ،گله ایجای قای شھرام ھمايون آ تفاوت دارد وبرای 
ا شور که تلويزيون افق ابزار ،يکی ازاعضای شورای تجزيه طلبان استزيرا خود شھرام ھمايون  ؛ندارد

    .ازرطب خوردن ديگران خرده بگيرد دراين صورت رطب خورده نميتواند ،محسوب ميشود

 شھرام ھمايون ،وھمانطور که عرض شد ،تجزيه طلبان است یابزارشورا تلويزيون منتسب به رضاپھلوی
 من عضو شورای ملی ھستم ودوستان (ماھستيم) درمصاحبه ای گفت  که < در ھم عضو شورا است و

  .>لمان بخش شورا رامديريت ميکنندآ

زارشورا واين اعتراض وقتی اعتراض بايد متوجه شورا باشد نه اب ،بنابراين برطبق اصول معمول
يری کند  گه رابنمايد ويا ازشورا کنار انتقاد يا اعالم قناعت درپاسخ  ،منشا اثرباشد که معترض ستميتوان

نھا باھم مطرح آھمه  رصت طلبف دم غيرمنطقی وبيشترآولی برای يک  ويا اعتراض خودرا مسترد  دارد
   .ودرعين حال ھيچکدام ھم مطرح نيست است

   مرثيه كالشي 

 با بغض درگلو نجاست کهآکه مرثيه اش گيرائی داشته ون خيال کرده يکی ازمواردی که شھرام ھماي *

ابه ر کتاب دردستش من چه بکنم باتکراراينجا بود که  و مدآتلويزيون رضا پھلوی مرا کالش مين گفت
راکه سی وپنج سال است پدررضاپھلوی       ِ کتاب   ،من باقرض ت فطرف زمين پرت کرد وبا حالت خاصی گ

  من چه بکنم؟ چاپ نشده چاپ کرده ام  مرا کالش مينامند  برومندیآبه طرز 

 سر برومندی چاپ نشده ازآادعای اينکه کتابھای شاھنشاه ايران درسی وپنج سال گذشته بطرز   **

 ت برای وطنمده ھا بارکتابھای مزبور ازجمله انقالب شاه وملت وماموري ،بی اطالعی شھرام ھمايون است
ماموريت برای وطنم درچاپی بسيارعالی  ١٣۶۶سال  ر. دچاپ شد وھنوز ھم درکتابخانه سنگرموجود است

 بشيری به چاپ رسيد ولیسياوش ويراستاری شادروان  شيرازی و -ح وجلد رنگين بوسيله شخصی بنام
  .ن ندوختآکيسه ای برای  ھم وکسی برايگان دراختيارايرانيان قرارگرفت 

  مايون خطاب شما هستيدقاي شهرام هآ

اجازه  وراث قانونی شاھنشاه  تاب ھای شاھنشاه ازيا شما برای چاپ وفروش کآ ،قای شھرام ھمايونآ
 واگرترديد داريد ستنداشته ايد اتھام کالشی کامال متوجه شما اگر ؟کتبی ويا قرارداد الزم را داشته ايد

  .>معامل بيناست <که به اب نزنيد  بايک حقوقدان مشورت کنيد وبی گدار

پاسخ  چه بکنم شما دراين مورد اين است که کارسياسی ر ابا کسب وکارمخلوط نکنيد وازنام وشخصيت 
   .مد وثروتآ شاھنشاه برای نجات ايران استفاده کنيد نه برای کسب در
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 شاھنشاه رابه چاپ رساندهقوله  يک کتاب و نظرمالی فقيروشکسته ھستيد که باقرض  از نقدرآيا شما آ

شما کم ازنام شاه وشاھنشاھان پھلوی استفاده سوه  ؟ تصورنميکنم کسی اين موضوع را تائيد کندداي

 .نکرده ايد که کسی ادعای قرض گرفتن برای چاپ يک کتاب  را ازشما باورکند

  كنم شماه پاسخ چ

 د وبه ايرانيان ھديه کنيبرايگان اگرچاپ شده  را ھا وکتاب ،ما عذرخواھی کنيدپرت کردن کتاب رس از
  .افتا قول دھيد که ازاين کارھای زشت ديگر نکنيدصورت حساب چاپ کتاب رابرای من بفرستيد و شر

بدانيد که سلطنت طلبان برای سربلندی شاھان پھلوی ازجان ومالشان مايه  اقای شھرام ھمايون اين رآ
  .وازکالشی ديگران ھم بيزارند ميگذارند ولی کالشی نميکنند

   پرچم

    >زاده درافتادم که چراپرچم شيروخورشيد را کنارگذاشته اندونوري دیبي<من با م *

  ھمايون روی موضوع پرچم خيلی صدايش رابلند کرد وفراموش کرده بود که سعدی گفته است  **

  داليل قوی بايد ومعنوی        نه  رگ ھای گردن به حجت قوی

پرچم رسمی نظام سلطنتی  ،متمم ۵قانون اساسی کشوراست چنانکه درماده  ،سند اصالت وحقانيت پرچم

نميشود طرفدارتداوم مشروعيت قانون اساسی ومتمم  ،ايران پرچم شيروخورشيد نشان معرفی شده است

 از  . ولی، نميشود انتقال قھری سلطنت  رابه وليعھد قبول نداشتقبول داشت نراآتنھا پرچم  و ،ن نبودآ

 ميبدی و. قبول داشت را ن که توصيف پرچم استآ ۵ده قانون اساسی مشروطيت تنھا ماده ما ١۵٧بين 

نوری زاده وخود شھرام ھمايون وشورای تجزيه طلبان وحتی شخص رضاپھلوی در موقعتی نيستند که 
بعنوان  ۵٧با شناختن شورش اننآا داشته باشند پرچم مقدس شيروخورشيد ايران ر زصالحيت استفاده ا

  :قالب اصيل ملی ناچارند زيرپرچم کثيف جمھوری اسالمی قرارگيرند زيرايک ان

وھردولتی منبسط درقانون اساسی  ،محدوده عمل دولتی در وھرکشوری ،ھرملتی وابسته به کشوری
قانون اساسی  ١٨ماده ( وابسته به پرچمی است که درھمان قانون اساسی تعريف شده است وکشور

. عقيده باضد أت يافته ازعقيده است. کارسياسی نش)عريف کرده استجمھوری اسالمی پرچم را ت
 ؛حاصطال  ،ن باشدآ ، عقيده بايد يکدست باشد  نميتواند يک خورده ا زاين ويک خورده ازسازگارنيست

   .ا ميگويد> ھمين ر<يازنگی  زنک يارومی روم

  وليعهد ايران

   :زيراست بخش ديگری ازمرثيه شھرام ھمايون درعبارت پرمعنای



 حقوقدان -يضاميرف -خدا حافظی از بينندگان -زانوی چه کنم شھرام ھمايون                     ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۶/١٧) چھارشنبه(يد شتير 

رزوی آرزوی اينکه شھرام ھمايون مقابل دوربين بنشيند واھانت وجسارت رابه وليعھد ايران که من آ *

مامورين  به دل وزارت اطالعات و را بود دروصيت نامه اش به ملت ايران سپرده شده بودمحمد رضاشاه 
   .ن ميگذارم وازصحنه خارج ميشومآ

ليعھد ايران را ازمقام وجايگاه پادشاھی به شاھزاده  قای شھرام ھمايون شما وھمه کسانی که وآ **

ا ينده رآگل اميد به  ،) ھمصدائی وجاده صاف کن شديدبرشت ریطرح ھن( آمريکاافول داديد وبا سياست 

   .>زحمت روغن ريخته راصرف نکنيد بیدل وزارت اطالعات وخود جمھوری اسالمی کاشتيد < در

تيد که سلطنت طلب نيس م نميکرديدائل بوديد اعاله اعتباری قبرای وصيت شاھنشا اگر و امثال شما ھا شما
   .نميساختيد به شاھزاده تبديل را دياد کرده بودن اعليحضرت رضاشاه دوم که سوگند سلطنت را و

   دروغ ميگوئيد

 ؛ورده باشيد ولی دروغ ميگوئيدآشما خواسته ايد احترام واحساساتتان رانسبت به رضاپھلوی بتظاھر 
   :دليلش اين است

 باالخره شاھزاده يک پديده است چکارش< :مه شورای ملی وسکوالرھا درپايان برنامه گفتيدبرناشما در
نميخواھم باسکوت خود ادای خيرخواھی راازشما دريغ کنم  ووزن > که بنده ھم نوشتم <کنيم سمش بدھيم

   >.ناھنجارسخن شمارا متذکرشدم

تظاھربه نام وشخصيت اعليحضرت دروغ اکنون ھمان سخن شمارا سند وشاھد گرفته وميگويم شما در 
که شما در باره اعليحضرت بکاربرده ايد حتی برای  اغل بکارمی بنديد چراکه ھيچ انسانی عبارتی رد و

اين دليل ديگری  و ،رسانه گروھی خودتان مصرف کرديد در نراآنميبرد وشما  گربه مزاحمش ھم بکار
نراحق ونصيب  آ و ميباشيد وفادار صادق و )يمچکارش کنيم سمش بدھنچه ادعا کرده ايد (آ بر است

  .اعليحضرت ميدانيد

 گاھی تمام به مفاسد کالمآيعنی با  ؛گاه معرفی کرده ايدآشخص  خودتان را ،شما درھمين مرثيه خوانی
؟ اين را ميگويند ا ميگويند حرمت داری ازاعليحضرتاين ر ،چکارش کنيم سمش بدھيم) اقتدا کرده ايد(

  ؟رديف احترام وتقديس خدا وميھن ميداند انی که احترام شاه را درکالم يک مرد اير

  كنيد ه نسخه چ

داريد  زن نياآدرپايان يک نسخه جامع که بشدت به  عالوه برنسخه ای که بنا برتقاضای شما بتحرير رفت
 که بنفع شما وما وھمه ملتشويد حسابی دم آ: فقط ن اين است کهآبنابردرخواست شما تقديم ميکنم و

   .ايران است


