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  جنگ شوراباشورا)( خرآقسمت 
  قدری  ،تحقيقاتبمالحظه جريان 

  .خواھد ماندمعطل 

   هـنـداهـُم

خل وحسادت ودروغيا ب  
  حقوقدان  -اميرفيض

نگاھی به (قای شھرام ھمايون دربرنامه آ
) که درھمين ماه جاری اجرا عملکرد رضاپھلوی

 رد کالمی را ،ن شدمآشد وبنده مفتخربه شنيدن 
اعليحضرت بکاربرد که مرا  بيان نگاه به عملکرد
 :ن کالم  اين بود که گفتآ ؛يک پارچه تکان داد

شاهزاده جمله  ،سي –بي  –درمصاحبه بابي <
  >ن شدمسال جوا 15اي گفت كه من 

 ،بنده ازشنيدن اين مطلب غرق درشرمساری شدم
زيرا باھمه دقت وعالقه ای که بشھادت سنگرھا 
به سخنان ومصاحبه ھای اعليحضرت دارم ونقد 

ن جمله آمده ازآنھا بصورت يک وظيفه مستمردرآ
   .تاريخی اعليحضرت اطالعی ندارم

قای شھرام ھمايون تقاضا کردم که آ بالفاصه از
سال جوانی  ١۵که سبب  تاريخی ورجمله منّ ن آ

شما شده را بيان بفرمائيد که مستحقين ومنتظرين 
   ١. ن اکسيرجوانی بھره مند شوندآ ھم از

ن آولی متاسفانه ايشان نخواست که ازنعمت 
مشتاقان وپيروان تداوم  ،جمله اعليحضرت

  .سلطنت بھره مند شوند

                                               
قيم به آقای شھرام ھمايون ياد شده ضمن ايميل مست استعالم - ١

برای آگاھی ھمگانی به ليست جاويد ايران ھم فرستاده شده است. 
 ک-ح

   چهارمورد درمقابل امتناع ايشان 

   :مورد است ۴گشانی  اين امتناع ايشان ره

است که به معنای رياکاری  مداھنه – مورد اول

متداول ديگری  کمتر است ويک معنای وچاپلوسی
بنابراين برای  ،ن مزاح گوئی استآ ھم دارد و
درجريان مداھنه قرارميگيرد  که شخصی

تشخيص اينکه مداھنه کننده بدنبال چاپلوسی 
ورياکاری وفريب ديگران است ويا به قصد مزاح 
طرح مداھنه را انداخته است نياز به احتياط دارد 
 ،ھرچند معموال برداشت مخاطب ازمداھنه کاری

   .فريب است ھمان چاپلوسی ورياکاری و

 صداقتِ  اصلِ به بنده برعايت احتياط واحتراِم 
 قایآ از ترجيح دادم که موضوع را ،افراددرگفتارِ 
کنم که متاسفانه جوابی  ھمايون سوال شھرام

   .)اينکه جوابی نگرفتم خود جوابی استنگرفتم  (

ای ھمايون دروغ قآيعنی  – دروغ مورد ديگر

ھای پريشان  ت انسانگفته است واين عاد
 ی بهوچکترين توجھاست که ک ومحتاج ديگران

ُ ثار دروغ خود ندارند واساسا قآ بحی برای دروغ ـ
ه ک دروغ ھرقدربنابرگفته ای < قائل نيستند  و
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وھم راست کردن  سان ترآش گترباشد ھم باوربزر
  >دشواراست ن آ

خل يم بُ رازدروغ که بگذ -مورد سوم بخل است 

ن است که چشم داشتن آخيل بَ  ،ساست استوخَ 
ان ھم به ندارد وحتی ازبارش بار ديگران را

   .مزرعه ديگران ناخشود وبخيل است

داھنه ودروغ نباشد قای ھمايون مُ آاگرادعای 
که  خل استعيت بُ بُ بطورحتم گرفتار سَ 

سخن اعليحضرت  حاضرنيست ديگران از
   .احساس سربلندی وغرورکنند

نچه راکه ازاعليحضرت شنيده اند وقصد آاگر 
به ديگران که  گاھی ھمگان بوده آاعليحضرت ھم 

، نھا که درخواست دارند منتقل شودآصه خا
اال که  ،وجيبشان نميرود قای ھمايونآ از یچيز

    .ين امانت استا ذل ب خل مانعحالت بُ 

   وامــــــا بعد

خانم فيروزه  ،قای شھرام ھمايونآمتعاقب برنامه 
 قای ھمايون آبرای صيقل دادن برنامه  غفارپور

ه وايشان دراليح به پامنبری ھمايون برخاست 
برنامه  قای ھمايونآ ای باتشکرازتمامی برنامه 

بسته را با زرورق دروغ وريا وسفسطه  مزبور
  :و ادعا کردبندی 

ھمانطور که بخوبی نشان داديد کارنامه <
ھيچگاه سم ايشان تابه امروزشاھزاده اززمان قَ 

، معتقد به تغيير نکرده وايشان درتمام اين مدت
   .نچه گفته بودند ھستندآ

 ،ھمانطور که دراين برنامه چندين بارتکرارکرديد
شاھزاده بھترين کارنامه سياسی رادراين مدت 

   .سال داشته وھنوزھم دارند ٣۴

                                               
 انتقاد به ليست خود اويد ايران با انتشار اين مداھنه وصيقلج- ٢

  ک-در باره عدول اعليحضرت داشته است. حوياد آوری ھايی 

ثرمردم ونيروھای درتمام سالھای گذشته اک
يراد وانتقادی جدی قادربه ا سياسی به ھيچ وجه

درمورد سياست ھای ايشان نبوده وکارنامه 
  ٢ >است  ......و بقيه نآگذشته نيز نشانگر 

  مراتب ادعا

ا زياده خواھی حق ويمراتب معموال ادعا از
وادعائی که واجد مراتب  وناحقی تشکيل ميشود 

  مزبورنباشد 

   ؛ادعا نيست بلکه مداھنه وچاپلوسی است  مانند

  ! جلوه نکردن اين استوای اگرجلوه کنی      

  ون است به پای علمت ميريزد ـرچه خـــھ      

  داردــــــدار نـريــــورشيد خــو خـــــی تـــب      

  ميريزد ترش حرمتـــــھرچه نوراست زع     

کروبی وموسوی دستگيربشه ايران قيامت   ؛يا و
  .ونمونه ھای ديگر ...ميشه

يا خانم غفارپور خودشان سوگند يادشده آ
اعليحضرت راخوانده وفھميده است که چنين 

يا تصورميکند که آ ادعائی را مطرح ميکند و
 ن سوگند رافراموش کرده اند  کهآيرانيان ا
  ؟سنگ درتاريکی مياندازداو

زيرا  ،درکارسياسی مداھنه خيلی حساس است
 يتگاھی وحساسآ کارسياسی مالزمه با ترصد و
. مداھنه کننده دارد نسبت به مسائل ورويدادھا 

دم سطحی باشد که به حساسيت آبايد خيلی 
   .مداھنه بی توجه باشد

 يا براستی اعليحضرت به سوگند ياد کرده درآ
  خانم غفارپور؟   ،وفادارماندند ١٣۵٩بان سال آ
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تمام گرفتاری وشکايت وتالم وشکست وارده 

ه اعتبارھمان ازکشورب برمبارزه ايرانيان خارج

عدول  ازسوگند اعليحضرت ازتصدی  قلب و

ومسئوليت سلطنت وتبديل شدن به يک فرد عادی 

اين ضايعه چيزی است که  ياآبی مسئوليت است  

يک ايرانی حاضردرميدان تئوريک مبارزه 
ن غافل آنرادرک نکرده باشد که ايشان از درک آ

   .است

ات شاين تحرير الزم نميداند که بسياری ازفرماي
اعليحضرت رابعنوان رد ادعای بی پايه 
وبسيارجلف خانم غفارپور ارائه دھد زيرا ازنظر 
اصول ومنطق ھرپاسخی بايد متناسب باوزن ادعا 

  .وسوال ونيز شخصيت سوال کننده باشد

  روکارت فتادــچونکه باکودک س 

  ان کودکی بايد گشادـــس زبــــپ  

فته شده ه باادعای خانم غفارپوريک مداھن
وقرائن   رسوائی است ، بی پروائی وازدروغ

اريروبيانات شخص اق وشھود بسيار و
اساسی وھوائی بودن  اعليحضرت دليل بی

ضه فقط به يکی يادعاست وبرای خالی نبودن عر
   .ازبيانات اعليحضرت استناد ميشود

ن مملكت بوده وهست آتنها كسي كه در<
من نهم آومسئوليتي درمقابل قانون دارد 

 .ن قانون استآ. وظيفه اصلي من فقط هستم
نه تنها بعنوان يك ايراني  من وظيفه خودرا

 ن مسئوليت تاريخيآبلكه دراين موقعيت وبا 
ن آكه بردوش من گذاشته شده نميتوانم به 

دم پائين آب خوش ازگلوي آپشت كنم اصال 
دم شرم دارد كه بتواند سربلند آصال ، انميرود

ا درباره نيكه ميداند وجداراه برود درحال
  .>ش هيچكاري نكرده استتمملك

  )١٣۶۴مريکا  اسفند آمصاحبه باصدای (       

يا مقبوليت ومشروعيتی که سوگند اعليحضرت آ
برای قانون اساسی وتداوم سلطنت قائل شده 

ن آ رکمال فصاحت ازپايدارمانده ويا ايشان د
ور به معنای آيا اين واضح تاثرآ ؟عدول کرده اند

  !غفارپور؟خانم  ؟ثبات درعقيده است

 :فرمودند چاعليحضرت درمصاحبه با پاری ما

ازايجاد سوء تفاهم جلوگيري دراينجا مايلم <
كنم كه قانون اساسي پيش بيني نكرده كه اصل 

يران يك ا –سلطنت به سوال گذاشته شود 
ن پسرجانشين آپادشاهي است ودركشور 

پدرميشود بنابراين امكان هيچ سوء تفاهم 
  .>باسوء تعبيري نبايد وجود داشته باشد

  مصاحبه باپاری ماچ)(                             

يا تالشھای گذشته ايشان برای حمايت از ھمه آ
ن تالشھا آ ايران و پرسی برای نظام سلطنتی

شان ن و ؟عقيده نيستسوگند وتغيير بازگشت از
نچه سوگند ياد کرده بودند آپايبندی به  هدھند

   !خانم ؟ميباشد

  كارنامه  ايشان 

پای کارنامه اعليحضرت رابه ميان  خانم غفارپور
عليحضرت دربياناتشان که خود ا ؛کشيده اند

 درباال اشاره شد ازاينکه کاری برای وطنشان
گی وشرمساری نکرده اند اعتراف به سرافکند

کارنامه ای که شودن چنين کرده اند  بنابراين گ
نرا مردود ميداند چه جای ارائه آخود  ،دارنده

سال گذشته  ٣۴دارد که بھترين کارنامه سياسی 
  .شناخته شود
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   براي استحضارفيروزه خانم 

 دلبخواھی امر ،کار ،خانمبرای استحضار فيروزه 

دررابطه باقانون وتکليف است کسی کار  ،نيست

ن خود  رابرزمي عھد  وسوگندکه تکليف قانونی وت

ميگذارد فصل تمرد براوبازاست نه فصل کار 

 .وکارنامه

اين توجه ھم اجازه ميخواھم درکنارتوجه باال 

> که درمداھنه نامه بچه بازي< واژه تقديم شود

بد وفضيح وجرم  تعبير و رفته معنا شما بکار
بھتراست ازواژه بازی ھای کودکانه  ردآوردا

   .درصورت اصرار استفاده بفرمائيد

درمداھنه نامه خودشان اشاره ای  خانم غفارپور
داشتند به افراد فرصت طلب ولی نمونه ای 
نياوردند بنده عذر تقصيرايشان را جبران ميکنم 

  ؛نرا مياورمآشناو نزديک آونمونه 

ی اقاآرھا  کھنگره سکوالکُ  تلويزيونی دربرنامه
بھنگام طرح  ،شھرام ھمايون مديريت ميکرد

باالخره < :شورای ملی درپايان برنامه گفتند
شاهزاده يك پديده است چكارش كنيم سمش 

دم مزاحمی که چاره رفع آ>  اين چنين بدهيم

مزاحمت او سم دادن به اوست حدود دوماه بعد 
قای شھرام آدرسايه مداھنه وفرصت طلبی 

 شھرام ميشود که يک جمله او ھمايون کسی
. تصورنميکنم سال جوان ميسازد ١۵ھمايون را 

ن افرصت طلب شنا وگوياتری ازآ نمونه نزديک و
   .بتوان يافت

  

  كارنامه بدون انتقاد 

 :اعليحضرت دريکی ازبياناتشان فرمودند
کاری که براساس  >ديکته نانوشته غلط ندارد<

ن کاربانارسائی ھا آ حکم قانون جريان يابد و
ھمراه باشد انتقاد پذير است وبرعکس کاری که 

حکم ازناحيه کسی صورت  بدون وجود نص و
   .گيرد انتقاد پذيرنبوده وواجد محکوميت است

که برخالف  يحضرت واعالمات اعلاقدامات 
 انجام شدهصراحت قانون اساسی وسوگند ايشان 

مال قابل انتقاد محسوب نميشود اعمال محکوم اع
درمقابل صراحت  .شده بوسيله قانون است

شخصی قانون شکنی نظرِ  و، اتخاذ طريق قانون
   .است وقانون شکنی ھم انتقاد پذيرنيست

نتقاداتی که درطول مبارزه متوجه اعليحضرت ا
شده ھمه دررابطه با عھد شکنی وجايگزينی 

منتھا عدم توجه  ،ه استبود قانونبجای  ،نظر
مسئوليت به پادشاه منتقد را درچارچوب انتقاد 

   .محصورساخته است

برعايت ھمان اصل عدم مسئوليت است که 
نجا که ممکن بوده قبل ازگشودن آاينجانب تا 

به بيانات ويا تصميمات  فصل انتقاد نسبت
ستدعائ اعليحضرت کتبا ازحضورشان ا

داشته ام واين اجازه ا راھنمائی واحتماال اصالح ر
بطور ضمنی گرفته ام که درصورت خودداری  ار

، درستی برداشت اينجانب مورد از ھدايت وپاسخ
   .استاعليحضرت  تائيد

  باب مسئوليت  وانتقاد 

باب  ،خانم غفارپور درپايان مداھنه نامه خودشان
انتقاد را گشوده ومدعی شده اند که اگر  توجهِ 

انتقادی وجود دارد متوجه ايشان نيست متوجه 
تيمی است که شاخه ھای تنومند قديمی را قطع 

   .کرده اند
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ھرکس مسئول خانم غفارپورسخت دراشتباھند 

 وطرف انتقاد عمل وياسخنی است که ميگويد ويا

مسئول قطع درخت  ،امضائی است که ميدھد

ن کسی است که اجازه ميدھد درخت آوشاخه ھای 
قطع کند مسئوليت متوجه  انداز شاخته ھا را

مسئوليت متوجه  ،نيست )عامل( درخت انداز
      .داده است کسی است که اجازه قطع درخت را

درموقعيت يک اعليحضرت نظربه اينکه 
فردعادی تصميم ميگيرند واشتياق به عمل نشان 

 دربازِ ميدھند شخصا مسئول ھستند ھمچنانکه 
    .عليه ھم ميباشند ، منتقدُ انتقاد

گزارشي بسياربد ازكارنامه ايشان كه 
  كمترميدانند 

خانم غفارپور ازکارنامه سياسی اعليحضرت 
   .بعنوان بھترين کارنامه سياسی ياد کرده اند

 گزارش کارنامه سياسی اعليحضرت سراسراز
ناماليماتی است که بعضا به تائيد خودشان ھم 

شده داده ن آ تکرارعدم نکه وعده آ با رسيده و
 ،ن جريان داشته استآولی ھمچنان سياق 

وبھرحال فصل مشروح گزارش کارنامه ايشان را 
کم وبيش ھمگان ميدانند ولی مطمئن ھستم اين 
 ،قسمت ازگزارش را که اکنون برايتان مياورم

يابياد نداريد وفراموش کرده ايد ويااصال 
م  رمياو تصرمخ بسيار ،گرفته ايددرجريان قرارن

 نآی ودرفرصتی که الزم باشد به ابعاد وظرافتھا
   .خواھيم رفت به اتفاق 

دو بيانيه  ،ھمزمانِ  ١٣٨۴اعليحضرت درسال 
 نفعاال نفره ۶٧۴! وديگری نفره دانشجوئی ٧٠

 بيانيه ھا  نآ را تائيد فرمودند که در !سياسی
انقالبی بحق واصيل عليه رژيم  ۵٧شورش 

   .شده بود تی ايران معرفیسلطن

متن بيانيه ھای مزبور وبيانيه اعليحضرت که 

 ،درفرصتی بطور مشروح عرضه خواھد شد

دونشان دارد  اول اينکه مسيری راکه 

عمال درجھت حمايت  ١٣٨۴اعليحضرت ازسال 

مريکائی آعمال ( ۵٧ازبخشی ازشورشيان 

)  وروی گردانی صريحی که ازسلطنت شورش

ھمان  رابطه بادر ،وسلطنت طلبان ميفرمايند

بيانيه ھای باصطالح دانشجوئی وفعاالن سياسی 

   .که تائيد فرموده اند است 

طرح ھنری برشت که تداوم سلطنت  –دوم اينکه  
را محکوم کرده است نميتوانست بدون تائيد کتبی 
اعليحضرت پايگاه حقوقی پيدا کند وبيانيه ھای 
دانشجوئی وفعاالن سياسی درحقيقت مراتب 

زی بود برای تائيد کتبی اعليحضرت وزمينه سا
که تداوم مشروعيت  نسبت به طرح ھنری برشت 

  .سلطنت را ساقط ميکرد

به اميد فرصتی که اين مقوله ذلت بار  **

   .بطورمشروح ارائه شود

     

   


